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A TANTÁRGY CÉLJA
A „Fizika Mérnököknek 1.” tantárgy célja, hogy a hallgató már képzésének elején átfogó
alaptudást szerezzen a mechanika, rezgés- és hullámtan témaköréből. Az élő és élettelen
rendszerek

működésének megértését

segítő

fizikai

ismeretek

bővítése,

az

egyes

tudományterületeken belüli és azok közötti összefüggések feltárásának képessége, valamint a
természettudományos gondolkodásmód kialakítása az előadáshoz tartozó számolási
gyakorlaton túl a társtudományokban is jól hasznosítható kompetenciákkal ruházzák fel a
tantárgy-párt sikeresen teljesítő hallgatót.
A következőkben a „Fizika Mérnököknek 1.” tematikájának rövid leírását, majd a tantárggyal
kialakítandó konkrét tanulási eredményeket foglaltuk össze (a tematika pontjai szerinti
felosztást követő táblázatos formában).
„Fizika Mérnököknek 1” tematika
1.

A középiskolai matematikai ismeretanyag rövid áttekintése

2.

A fizikai mennyiségek és mérésük

3.

Az anyagi pont kinematikája; mozgások kinematikai tárgyalása

4.

Az anyagi pont dinamikája; mozgások dinamikai tárgyalása

5.

Munka, energia, teljesítmény

6.

A pontrendszerek mechanikájának alaptételei

7.

A merev testek kinematikája és dinamikája

8.

Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben

9.

Rezgéstan

10. Hullámtan
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„Fizika Mérnököknek 1” konkrét tanulási eredmények
#

TUDÁS

KÉPESSÉG

ATTITŰD

1

Felidézi középiskolai matematikai
tudását, különös tekintettel az algebrai
alapműveletekre, függvénytani,
koordináta-geometriai és
trigonometriai ismereteire.

Matematikai ismereteit készségszinten
alkalmazza kísérleti fizikai problémák
megoldása során.

Tudomásul veszi és másokkal is
megérteti, hogy a világ működésének
leírásához a természettudományok – és
azon belül a fizika – ismeretén
keresztül vezet az út.

AUTONÓMIA - FELELŐSSÉG

Belátja, hogy a fizikai összefüggések
pontos megfogalmazása a matematika
nyelvén történik.

2

3

4

Felsorolja a fizikai alapmennyiségeket,
a mechanikában gyakran használt
származtatott mennyiségeket, valamint
kiegészítő mennyiségeket és SIprefixumokat.

Különbséget tesz vektor- és skalármennyiségek között, melyeket az adott
problémakörnek megfelelő módon
kezel.

Ismeri az alapvető mozgásformákat és
a mozgások kinematikai deszkriptorait.

Helyesen kategorizálja az egyes
mozgásokat, és az adott kérdéskör által
kívánt kontextusban össze is hasonlítja
őket.

Nyitott az egyes mozgásformák
hétköznapi életből vett példákkal
történő illusztrálására.

Érti és pontosan ismerteti az
általánosított kinematikai
alapfogalmakat.

Értelmezi a kinematikai alapfogalmak
egymáshoz való viszonyát.

Törekszik a kinematikai alapfogalmak
(elmozdulás, sebesség, szögsebesség,
gyorsulás, szöggyorsulás) legpontosabb
definícióinak használatára.

Felsorolja és pontos megfogalmazással
ismerteti a Newton-axiómákat. Érti,
hogy azok milyen szempontból
kapcsolódnak a mozgások dinamikai
tárgyalásához.

Erőhatásokkal kapcsolatos
megfontolásai – pl. a
mozgástörvényekhez kötődő
alapkísérletek elemzése – során
megfelelő kontextusban és helyesen
alkalmazza Newton axiómáit.

2

Az alapvető mozgásformák részletes
kinematikai elemzését önállóan,
alkotó módon építi fel.

5

6

7

Ismerteti a mechanika fontosabb erőtörvényeit, valamint a kényszererő
fogalmát.

Az egyes erőtörvényeket, ill. kényszermozgásokat illusztráló kísérleti
példákat gyűjt, melyeket röviden
elemez.

Ismerteti a munkavégzés, a
teljesítmény, a mozgási és helyzeti
energia fogalmát.

A leggyakoribb mechanikai
erőtörvények esetén kiszámítja az
általuk leírt erők munkavégzését.

Igyekszik a mechanikai munkavégzés
és teljesítmény általánosított definícióit
használni.

Ismeri az anyagi pontra vonatkozó
munkatételt (kinetikai energia tételét)
és a mechanikai energia
megmaradásának tételét, ill.
alkalmazhatóságuk korlátait.

Egy-egy kísérleti példa rövid
elemzésén keresztül szemlélteti az
anyagi pontra vonatkozó energetikai
tételeket.

Érdeklődik az anyagi pontra kimondott
energetikai tételek eredete (előzetes
ismereteit alkalmazó le/bevezetése)
iránt.

Érvényességi körükkel együtt ismerteti
a pontrendszerek impulzusával, ill.
impulzusmomentumával kapcsolatos
tételeket, valamint a pontrendszerekre
vonatkozó munkatételt.

Elmagyarázza a pontrendszerek
mozgását leíró alaptételek, ill.
megmaradási tételek relációját, és e
tételeket igazoló kísérleti példákat
gyűjt.

Az impulzussal kapcsolatos tételek
(általános) felírása során törekszik a
vektori írásmódra.

Többféle megközelítésből is ismerteti a
súlypont fogalmát és az egyensúlyi
helyzet fajtáit.

A stabilitási kritériumok
kiértékelésével megállapítja az
egyensúlyi helyzet fajtáját.

Pontosan leírja a merev testekkel
kapcsolatos alapfogalmakat (merev
test, erőpár; erő, ill. erőpár
forgatónyomatéka).

A tantermi demonstrációs kísérletek
bemutatása mellett hétköznapi példákat
is gyűjt a forgatónyomaték
témakörében.

Törekszik a forgatónyomaték
univerzálisabb definíciójának
használatára.

Ismerteti a tehetetlenségi nyomaték
kiszámítását és a rögzített tengely
körüli forgómozgás alapegyenletét;
megérti ezek szemléletes jelentését.

A forgómozgás alapegyenletére hozott
kísérleti példáján keresztül
elmagyarázza a tehetetlenségi
nyomaték forgómozgások során
játszott szerepét.

Elfogadja, hogy a merev testekkel és a
forgómozgással kapcsolatos ismeretei a
molekula-spektroszkópián túl a
hétköznapokban is hasznosak lehetnek.
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8

Felsorolja a vonatkoztatási rendszerek
mozgásának alaptípusait.
Bevezeti a tehetetlenségi erő fogalmát;
megnevezi és vektori alakban ismerteti
a fontosabb tehetetlenségi erőket.
Ismeri a Galilei-féle relativitási elvet,
és érti az inerciarendszer fogalmát.
Felidézi az ezzel kapcsolatos
demonstrációs kísérletet.

9

Felírja a harmonikus rezgőmozgás
kitérés–idő függvényét, és ismerteti a
rezgőmozgást jellemző fizikai
mennyiségeket.
Kísérleti példákat sorol a harmonikus
rezgőmozgásként tárgyalható
mozgásokra.
Kísérleti példákon keresztül ismerteti a
speciális rezgésfolyamatokat, valamint
megnevezi az ezeket jellemző
fontosabb fizikai mennyiségeket.

Végig gondolja, hogy az egyes vonatkoztatási rendszerekben milyen tehetetlenségi erő(k), milyen körülmények
között léphet(nek) fel, és elmagyarázza
ezen erő(k) hatását.
Nyugvó, ill. együtt mozgó rendszerből
szemlélve elemzi az egyenletesen ill.
gyorsulva mozgó vonatkoztatási
rendszereket összevető demonstrációs
kísérletet.

Kinematikai és dinamikai szemszögből
is elemzi a harmonikus rezgőmozgást.

Szem előtt tartja, hogy a mozgó
vonatkoztatási rendszerek kérdéskörét
illetően hétköznapi életében
közvetlenül is érintett.

Rövid kvalitatív elemzést ad a rezgőmozgásokra hozott kísérleti példáiról.

Nyitott a rezgőmozgások
forgóvektoros, ill. futó idő grafikonos
reprezentációi közötti kapcsolat
megértésére.

Tömör kvalitatív magyarázatot ad a
csillapodó rezgőmozgásra, kényszerrezgésekre, valamint csatolt rezgésekre
hozott kísérleti példákban látottakra.

Figyelembe veszi, hogy az anyagok
viselkedésének atomi / molekuláris
skálán történő tárgyalásához szükséges
a rezgőmozgások ismerete.

10 Megérti a mechanikai hullám fogalmát, Kísérleti példákat mutat be a
és ismerteti a hullámterjedés során
fellépő jelenségeket (Doppler-effektus,
diszperzió, polarizáció, visszaverődés,
törés, elhajlás).

mechanikai hullámok terjedése során
fellépő alapjelenségekre és
alkalmazásaira; elmagyarázza és
kvalitatívan elemzi a látottakat.

Jól ismeri az interferencia jelenségét.
Felidézi az alapvetőbb elhajlási és
interferencia-kísérleteket, vázlatosan
ismertetve eredményüket.

A felidézett kísérletek között
egymással összevethető párokat keres,
melyek eredményeit kvalitatív módon
összehasonlítja.

Elfogadja, hogy hétköznapi életében
számtalanszor találkozik hullámokkal,
ill. hullámtani jelenségekkel, így
érdeklődéssel tekint ezekre.

Szem előtt tartja, hogy az elhajlás és az
interferencia a hullámtermészet
egyértelmű bizonyítékai.
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ELŐSZÓ
2013. óta tanítom a Kísérleti fizikát mérnök hallgatóknak. A feladat meglehetősen nehéz
csakúgy az előadónak, mint a kurzus hallgatóinak. Két félévben, mindösszesen heti kettő óra
keretében kell leadni, illetve elsajátítani azokat az alapvető fizikai ismereteket, amelyek
szükségesek lehetnek egy mérnök számára a munkájában. A tantárgy teljesítése során a
szakmai kompetenciák terén cél egyrészt a komplex szemlélet elsajátítása a mérnöki
tudományok releváns fizikai alapú jelenségeinek, objektumainak tanulmányozásához,
komplexitásának megértéséhez konkrét kísérleti példákon keresztül, másrészt logikai
kapcsolatok felállítása a releváns fizikai alapjelenségek, törvényszerűségek és a hozzájuk
közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó, általuk kiváltott, befolyásolt anyagtudományi
jelenségek, események között. A kurzus meghallgatásával többek között számos kísérleti
bemutatón keresztül a hallgatók megismerik a fizika mérnöki területhez szorosan kapcsolódó
alapvető jelenségeit, összefüggéseit, törvényszerűségeit és az ezeket leíró matematikai
eljárásokat, fontosabb releváns fizikai elméleteket, modelleket. A kurzus meglehetősen átfogó
tematikája lehetővé teszi, hogy a mérnök szakos hallgató olyan tudásra tegyen szert,
amelynek alkalmazása szükséges a szakterületéhez közvetve vagy közvetlenül csatlakozó
természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez
tartozó alapvető problémáinak megoldásához.
Természetesen tudjuk, hogy számos tankönyv áll a fizika iránt érdeklődő mérnök szakos
hallgatók rendelkezésére, melyek nagy segítséget tudnak nyújtani felkészülésükhöz. Nem
ezek számát kívánjuk most eggyel gyarapítani, hanem szerzőtársammal, Molnár Dániellel egy
olyan tananyag összeállítását tűztük ki célul, amely illeszkedik a munkaerőpiac hallgatók
iránti elvárásaihoz a fizika területén és célzottan segít a speciálisan számukra szükséges
ismeretek feltárásában, kiválogatásában, elsajátításában.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították számomra, hogy amit én nyilvánvalónak hittem
– azaz, hogy egy mérnök szakra jelentkező hallgató tisztában van azzal, hogy a fizika
alapjainak ismerete elengedhetetlen a számára −, az sajnos nem is annyira magától értetődő.
Ennek megfelelően igyekeztünk egy olyan tananyagot összeállítani az alábbiakban, melyben a
tárgyalt fizikai jelenségeket elsősorban kísérleteken, illetve a hétköznapi életből vett
gyakorlati példákon keresztül ismertetjük meg az olvasóval rengeteg képanyag segítségével.
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ELŐSZÓ
Jelen tankönyv 23 számozott fejezetet tartalmaz, melyekben a mechanika, rezgéstan és
hullámtan területét dolgozzuk fel. A fejezetek első felében a kísérleti fizika előadások által
lefedett ismeretanyag található ábrákkal, ill. kísérleteket bemutató fényképekkel vagy külön e
célból készült videofelvételekből kiemelt képkockákkal illusztrálva. Az ily módon prezentált
kísérleteket − a PDF formátum adta keretetek között – igyekeztünk a lehető legjobban megeleveníteni. Bár az előadásokon felvonultatott demonstrációt (terjedelmi okokból) még így
sem nem fedhettük le teljeskörűen, (didaktikai okokból) néhány olyan kísérlet leírásának is
helyet szoríthattunk, melynek bemutatására az előadáson – térbeli és időbeli korlátok miatt –
nincs lehetőség. Hasonló indíttatásból az elmúlt évek során készült − aktív használat mellett
„interaktív tankönyvi ábraként” működő – demonstrációs programjaink néhány tagjáról
felvett képernyőképet is szemléltető eszközként használtunk.
A fejezetek második felében az újonnan tanultak kiegészítését, mélyebb megértését, ill. alkalmazását elősegítő kidolgozott feladatok találhatók. A feladatok kiválasztásánál az érintett
témakör(ök) minél teljesebb, típusfeladatokkal történő lefedésére törekedtünk, miközben a
hallgatóság széles spektrumának igényeit is igyekeztünk kielégíteni. A fejezetek végén található gyakorló feladatokat, ill. ellenőrző kérdéseket a megfelelő számmal ellátott mintafeladathoz illeszkedően állítottuk össze (pl. M15-1. – F15-1.).
Reméljük, belátható időn belül sor kerülhet az optikát, elektromosság- és mágnességtant,
valamint a jelen tankönyvből – terjedelmi okokból kimaradt – deformálható testek fizikáját
tárgyaló második féléves előadáshoz kapcsolódó „Kísérleti fizika mérnök hallgatóknak 2.”
című tananyag elkészítésére is. Az első és a második rész így együtt szolgálna majd egységes
jegyzetként a mérnök szakos hallgatók számára tartott két féléves fizika kurzus anyagához.
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1. KIS MATEMATIKAI ISMÉTLÉS
Sokéves tapasztalatunk alapján úgy véljük, mielőtt belekezdenénk a fizikai témák
tárgyalásába, hasznos lehet egy gyors matematikai ismétlés, melyben a félév során előkerülő,
s esetleg már kicsit elfeledett matematikai alapokat áttekintjük ezen fejezet keretében.
1A. Függvények
A fizikai törvények, összefüggések jelentős részét függvények segítségével a legkönnyebb
leírni, jellemezni. A félév folyamán számos esetben fogunk olyan fizikai mennyiséggel
találkozni, melynek értéke egy másik fizikai mennyiség értékétől függ valamilyen szabálynak
megfelelően. A közöttük lévő viszonyt sok esetben függvénnyel lehet a legegyszerűbben
megadni. Ennek megfelelően mindenképpen át kell ismételnünk a függvényekről tanultakat.
Egy függvény egyértelmű hozzárendelés két halmaz, nevezetesen az értelmezési tartomány
(ÉT) és az értékkészlet (ÉK) elemei között. Ha az ÉT halmaz minden egyes eleméhez
valamilyen egyértelmű módon hozzárendeljük az ÉK halmaz egy-egy elemét, akkor ezt a
hozzárendelést függvénynek nevezzük. Egy függvényt meg lehet adni táblázattal, kifejezéssel,
egyenlettel, grafikonnal.
Nézzünk egy példát ezekre. Tekintsünk egy szabadon eső testet, mely által megtett utat a
különböző esési időpillanatokban a következő, a középiskola tanulmányokból már ismert
függvénnyel, jelen esetben egyenlettel adhatjuk meg:
s (t ) 

g 2
t ,
2

ahol, mint ismeretes, g a gravitációs gyorsulás (9,81 m/s2), s a megtett út, t pedig az indulástól
eltelt idő. Ez az egyenlet tehát azt mutatja, hogy a megtett út az idő függvényében hogyan
kapható meg.
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1. KIS MATEMATIKAI ISMÉTLÉS
Ez az út-idő függvény megadható táblázattal és grafikonnal is (1-1. ábra):

1-1. ábra
Most tekintsük át röviden a fizikai tanulmányaink során leggyakrabban előforduló
függvénytípusokat. Sokszor találkozunk olyan fizikai mennyiséggel, amelyik egy másik
mennyiségtől lineárisan függ. Egy egyszerű példa erre az egyenes vonalú egyenletes mozgást
végző autó által megtett út az idő függvényében. Ilyenkor a kapott függvény egy egyenest ad
meg a grafikonon, s az egyenlete:
y ( x)  a  x  b.

Ebben az egyenletben a két paraméter, az a az egyenes meredekségét, a b pedig az ytengellyel való metszéspontját adja meg (1-2. ábra). Tehát például egy egyenes grafikonja
alapján könnyen meg tudjuk határozni az egyenletét, ha arra lenne szükségünk.

y(x)

20
18
16
y=3x+2
14
12
10
8
6
4
x
2
b=2
0
-1 -2 0
1
2
3
-4
-6

-3

-2

1-2. ábra
8

y

a=y/x=3

4

5

x
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1. KIS MATEMATIKAI ISMÉTLÉS
A fizikában meglehetősen sokszor előkerülnek a szögfüggvények. Habár ezek mind az
általános-, mind pedig a középiskolás tantervekben szerepelnek, mégsem árt kis felelevenítésük. A különböző trigonometriai függvények (szinusz, koszinusz, tangens,
kotangens) általánosított definícióit az origó középpontú egység sugarú kör használatával
szokás megadni; ezek közül most a szinusz és koszinusz függvények definícióit tekintjük át.
A koszinusz függvény az origó kezdőpontú, α
irányszögű

eα

egységvektor

abszcisszáját

(x-koordinátáját),

végpontjának
míg

a

szinusz

függvény ugyanezen egységvektor végpontjának
ordinátáját (y-koordinátáját) adja meg (1-3. ábra). E
megközelítésben azonnal látható e szögfüggvények
két fontos tulajdonsága, nevezetesen: i) bármely
szögnek létezik koszinusza, ill. szinusza, és ezek
értékeire -1 ≤ cosα, sinα ≤ 1 teljesül; továbbá ii)

1-3. ábra

mindkét

szögfüggvény

bármely

α

szögre

2π-periodikus,

vagyis

cos(α+k·2π) = cosα,

ill.

sin(α+k·2π) = sinα (k egész szám).
Az előző definíciókból kiindulva a hegyesszögek szögfüggvényei
gyakorlatiasabb formában is felírhatók az alábbiak szerint. Ha
veszünk egy derékszögű háromszöget a, b, c oldalakkal és α, β,
γ( = 90o) szemközti szögekkel, akkor az egyes szögfüggvényeket a
következőképpen adhatjuk meg a megfelelő oldalak arányaiként (14. ábra):

sin( ) 

a
,
c

b
a
b
cos( )  , tg ( )  , ctg ( )  .
c
b
a

1-4. ábra

Ezeket az ismereteket a későbbiekben a különböző vektorok megfelelő vetületeinek
meghatározására is fel tudjuk majd használni egyes mechanikai feladatok megoldása során.
A szinusz és a koszinusz függvények az egész számegyenesen értelmezett folytonos
függvények. A tangens (tgα = sinα/cosα) szakadási helyei, amelyekben nincs értelmezve − a
nullával való osztás értelmetlensége miatt − π/2+kπ, a kotangensé (ctgα = cosα/sinα) kπ
alakúak (k egész szám). A szinusz és a koszinusz függvények korlátosak − értékkészletük a [1,1] intervallumra korlátozott −, míg a tangens és a kotangens függvények az összes valós
számot felvehetik (1-5. ábra).
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1-5. ábra
Egy egyszerű példa a szögfüggvények alkalmazására.
1. Vízszintes talajon kiskocsit húzunk s = 5 méter hosszú úton, F = 50 N nagyságú erővel.
Nyilván normál, egyenes tartású mozgást végzünk, így az erőhatás nem vízszintes, mivel a
karunk és meghosszabbításában a kocsi rúdja = 60 fokos szöget zár be a talajjal. Kérdés,
mekkora munkát végzünk ezen művelet során, ha feltesszük, hogy a kocsi és a talaj közötti
súrlódás elhanyagolható?

1-6. ábra
Korábbi tanulmányainkból tudjuk, hogy a munkát az erő és az erő irányába eső elmozdulás
szorzataként kaphatjuk meg. Azonban a mi esetünkben a karunk által kifejtett erő vektorának
iránya nem esik egybe az elmozdulás irányával. Mivel az elmozdulás a vízszintes talajon
történik, így az általunk kifejtett erőnek csak az ezzel párhuzamos komponense végez hasznos
munkát. Mekkora ez a komponens? Ezt úgy kaphatjuk meg, hogy a szögfüggvények
segítségével kiszámoljuk az erővektorunk talajirányú merőleges vetületét (vízszintes
komponens), s azt alkalmazzuk a munka kiszámításánál (1-6. ábra).
Fv  F  cos( )  W  Fv  s  F  cos( )  s  50 N  cos(60o )  5m  125 J
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A fizikai jelenségek leírása során gyakran találkozhatunk exponenciális függvénnyel, amikor
is az egyik fizikai mennyiség exponenciálisan függ egy másiktól (1-7. ábra). Lehet ez a
függés növekvő (a), illetve csökkenő (b). Utóbbival fogunk majd találkozni például a
csillapodó rezgések esetében.

1-7. ábra
A gyakorlatban a legritkább esetben találkozunk elemi, bővítmény nélküli függvényekkel.
Abban az esetben, ha az értelmezési tartománnyal vagy az elemi függvényünkkel valamilyen
műveletet végzünk, akkor az elemi függvényünk helyett annak transzformáltjáról beszélünk.
Az alábbiakban áttekintünk néhány egyszerű, de jellemző függvénytranszformációt, amik a
későbbiekben segíthetnek abban, hogy az elemi függvény ismeretében megbecsülhessük az
éppen vizsgált függvény menetét.
Elemi függvényként tekintsük az f(x) = x2 függvényt, s vizsgáljuk meg, ez hogyan változik
egyszerűbb transzformációk hatására (1-8. ábra). Ennek során először (a) az x értéket
megszorozzuk egy k számmal (a függvény összenyomása, ha k > 1; szélesítése, ha k < 1 az xtengely irányában), (b) hozzáadunk egy k számot (a függvény eltolása az x-tengely irányában
balra, ha k > 0; jobbra, ha k < 0), (c) magát a függvényt szorozzuk meg egy n számmal
(széthúzás az y-tengely irányában, ha n > 1; összenyomás, ha n < 1), illetve (d) a függvény
értékéhez adunk egy n számot (a függvény eltolása az y-tengely irányában föl, ha n > 0; le, ha
n < 0).
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1-8. ábra
1B. Koordináta-rendszerek
Bármely objektum helyzetének megadását, folyamat pontos leírását úgy tudjuk elvégezni, ha
azt, illetve a vizsgált folyamatot, eseményt elhelyezzük egy objektív vonatkoztatási rendszerben, melyhez képest tudjuk egyértelműen pozícionálni az objektumot, illetve tanulmányozni a
bekövetkező változásokat. És itt abszolút nem csak a fizikai jelenségekre kell gondolni, mivel
lehetnek ezek kémiai, biológiai folyamatok, sőt,
sok gazdasági, társadalmi változást is könnyebb
egy előre
vizsgálni.

megadott

koordináta-rendszerben

Természetesen

pontosan

kell

megadni

alapjául

szolgáló

ilyenkor
az

nagyon

összehasonlítás

vonatkoztatási

rendszer

kritériumait, elemeit. – Ennek szemléltetésére az
1-9. ábra egy ragadozó-préda populációs görbepárt mutat az idő függvényében.

1-9. ábra
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Ebben a fejezetben mi most a fizikai jelenségek leírására leginkább alkalmazott koordinátarendszereket tekintjük át. Ezek közül a legfontosabb, a legsűrűbben használt a mindenki
számára jól ismert Descartes-féle jobbsodrású derékszögű koordináta-rendszer. Ebben a
félévben többször is találkozni fogunk ezzel a fajta vonatkoztatási rendszerrel, mivel a
mechanikai jelenségek leírására előszeretettel alkalmazzák. Adott tömegpontok, testek
helyzetének, illetve mozgásának megadása a térben a térkoordináták segítségével történik.
Ehhez 2-dimenzióban lejátszódó folyamatok esetén felveszünk két, 3-dimenzió esetén három,
egymással derékszöget bezáró tengelyt, melyek egyetlen közös kiindulópontját origónak
nevezzük (1-10. ábra). A jobbsodrás alatt azt kell érteni, hogy a tengelyek sorrendje (x, y, z)
megegyezik a jobb kezünk hüvelyk-, mutató- és középső ujjának elhelyezkedésével. Egy 3
dimenziós koordináta-rendszerben tehát egy P pont helyzete 3 hosszúság adattal adható meg.

1-10. ábra
Néhány (általában valamilyen hengerszimmetrikus tulajdonsággal bíró) fizikai jelenség leírása sokkal könnyebb egy ún.
hengerkoordináta-rendszerben. Ebben az esetben a P pont
pozícióját szintén három adattal határozzuk meg, melyek közül
azonban most két hosszúság adat mellett az egyik egy szög: i) r
távolság az origótól, ii) szög az x-tengelyhez képest és iii) z a
függőleges távolság a választott x-y referenciasíktól (1-11.

1-11. ábra

ábra). Ilyen vonatkoztatási rendszerben egyes esetekben sokkal
egyszerűbb például az árammal átjárt egyenes vezető körül
felépülő mágneses tér, a kialakuló mágneses erőhatások leírása.
Gömbszimmetrikus tulajdonságokkal rendelkező jelenségek
(például egy m tömegű test körül felépülő gravitációs tér
erőhatásai) sok esetben könnyebben jellemezhetők ún. gömbi
polárkoordináta-rendszerben. Itt a tér minden pontját két szög
( θ) és egy hosszúság (R) adattal azonosítunk (1-12. ábra).
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1C. Vektorok
A fizikai mennyiségek jelentős része esetén precíz megadásukhoz nem elég egy szám és egy
mértékegység, mert nagyon fontos tulajdonságuk, hogy milyen irányítottságúak. Mindenki
számára világos, mennyire kritikus például, hogy egy gépkocsi mozgásának, sebességének
iránya milyen térbeli viszonyban van az úttal, amelyen halad. Megadható ez a sebesség 50
km/h-ként, de ez még kevés, hiszen nagyon fontos tudnunk, hogy merre is megyünk ezzel a
sebességgel. Optimális esetben a sebességünk, illetve a haladásunk iránya megegyezik az út
irányával, de mondjuk egy defekt vagy kátyú miatt ez gyorsan megváltozhat, tehát az is
elképzelhető, hogy ezek következményeképpen továbbra is 50 km/h sebességgel haladunk, de
már nem a jó irányba. Ezért sok fizikai mennyiséget nagysággal, mértékegységgel és iránnyal
egyidejűleg adunk meg, ami azt jelenti, hogy ezek vektormennyiségek. Ebben a fejezetben
tehát a vektorok alapjait fogjuk röviden átismételni.
A vektor egy irányított egyenes szakasz a síkban vagy a térben. Jellemzői: i) állása (melyik
koordináta-tengellyel párhuzamos), ii) iránya (merre mutat), iii) hossza (távolság a kezdő- és
a végpont között). Egy vektor többféleképpen is megadható. A legtöbb esetben a kezdő- és
végpontjának koordinátáival szokták ezt megtenni. Mivel a vektorok önmagukkal párhuzamosan tetszőlegesen eltolhatók a koordináta-rendszerben, ezért
úgy tekinthetők, mintha a kezdőpontjuk az origóban lenne, s
így a végpontjuk 3 koordinátájával egyértelműen jellemezhető minden vektor.
Egy másik formalizmus szerint a vektorok megadhatók a
bázisvektorok kombinációjával is. Bázisvektornak nevezzük
a

koordináta-tengely

irányú,

egységnyi

hosszúságú

vektorokat. Ezek releváns koordinátával való szorzatainak
összege adja meg a vizsgált vektort (1-13. ábra).

1-13. ábra

Két vektor egyenlő, ha irányuk és hosszuk megegyezik. Egy vektor hossza, vagy más néven
abszolút értéke a koordinátáiból egyszerűen meghatározható az alábbi képlet segítségével:

2
2
2
v  vx  v y  vz
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Műveletek vektorokkal
Mindenki oldott már meg fizika feladatokat, így nyilvánvaló, hogy a megoldás során a fizikai
mennyiségekkel, s ezeken belül a vektormennyiségekkel is végeznünk kell különböző
matematikai műveleteket. Most ezeket tekintsük át néhány szóban.
Vektorok összeadása
Két vektor összegét megszerkeszthetjük háromszög-, illetve paralelogramma módszerrel. Az
első esetben úgy vesszük fel a két vektort, hogy az összeadandó első vektor végpontja
egybeessen a második vektor kezdőpontjával. Eredményül szintén vektort kapunk, melynek
kezdőpontja egybeesik az első vektor kezdőpontjával, végpontja pedig a második vektor
végpontjával egyezik meg (1-14.a ábra). A paralelogramma módszer alkalmazása során a
második vektort úgy toljuk el önmagával párhuzamosan, hogy kezdőpontja egybeessen a
másik vektor kezdőpontjával. Az összeadandó vektorokkal párhuzamosan felvesszük a
paralelogramma másik két oldalát is, s megszerkesztjük a kezdőpontokból kiinduló átlót − ez
adja meg a két vektor összegvektorát (1-14.b ábra). Kettőnél több összeadandó tag esetén
kettes lépésekben végezzük el a szükséges összeadást.

1-14. ábra
Két vektor különbségét a legegyszerűbben úgy kaphatjuk meg, ha a kivonandó vektornak
vesszük a (-1)-szeresét, s azt adjuk hozzá a kisebbítendő vektorhoz a fenti módszerek
valamelyikével (1-15.a ábra). A másik, szintén nem bonyolult módszer során a kivonandó
vektort úgy toljuk el önmagával párhuzamosan, hogy kezdőpontja egybeessen a kisebbítendő
vektor kezdőpontjával. A különbségvektor kezdőpontja a kivonandó vektor végpontja lesz, a
végpontja pedig a kisebbítendő vektor végpontjával esik egybe (1-15.b ábra).
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1-15. ábra
Ha ismerjük a két vektor koordinátáit, akkor az eredményvektor adatait a következőképpen
határozhatjuk meg:

 
a  b  (ax  bx ; a y  by ; az  bz ).

Vektorok szorzása
Az összeadáson és kivonáson felül tanulmányaink során sokszor fogunk találkozni a szorzás
műveletével is. Ebből vektorok esetén háromfélét is megkülönböztetünk.
Ezek közül az első a vektorok skalárral (számmal) való szorzása. Ez tulajdonképpen annyit
jelent, hogy ha a szorzó szám pozitív, akkor az eredményvektor iránya megegyezik az eredeti
vektoréval, ha negatív, akkor az irány a korábbi ellenkezőjére vált, hossza pedig a
skalárszorosára változik (1-16. ábra).

1-16. ábra
A következő szorzás típus a vektorok skalárszorzata. Semmiképpen ne tévesszük össze a
skalárral való szorzással! A szóösszetételben itt a skalár szó arra utal, hogy két vektor ilyetén
szorzatának eredménye nem vektor, hanem egy skalár, szám lesz. A műveletre, illetve
eredményére a következő jelölések utalnak:
 
 
 
a  b  ( a , b )  a  b  cos( ),
ahol a vektorok abszolútértékeivel a vektorok hosszát, α-val a két vektor, illetve hatásvonalaik
által bezárt szöget jelöljük. Koordinátákkal kifejezve:
 
 
a  b  ( a , b )  a x  bx  a y  by  a z  bz
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A harmadik típus a vektori szorzás.
    
c  a  b  a, b

 



  
c  a  b  sin( ),

ahol az eredmény is egy vektor, melynek hosszát megadja a fenti képlet,
iránya pedig úgy határozható meg, hogy merőleges a két összeszorzott
  
vektor által meghatározott síkra és az a , b , c vektorok jobbsodrású


rendszert alkotnak, azaz jobb kezünk hüvelykujja a -val, mutatóujja b 
vel, középső ujja pedig (az előbbi két ujjunkra merőlegesen) c -vel
megegyező irányba mutat (1-17. ábra).

1-17. ábra

Az eredményvektor koordinátáit a következő egyenletek segítségével tudjuk kiszámítani:
c x  a y  bz  a z  by , c y  a z  bx  a x  bz , cz  a x  by  a y  bx

M1. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M1-1. Az egyszerűbb trigonometriai azonosságokat az egységkörös, ill. derékszögű háromszöges reprezentációban saját magunk is „előállíthatjuk”. Utóbbi segítségével írjuk fel a
pótszögekre vonatkozó azonosságokat, valamint elemezzük a szögfüggvények (sinα, cosα,
tgα, ctgα) egymással való kapcsolatát!
A derékszögű háromszög megfelelő oldalainak hányadosaként felírt szögfüggvények között
az alábbi (nemcsak hegyesszögekre érvényes) relációk írhatók fel:
 A tangensre mint származtatott függvényre: tg 

a a c sin 


b b c cos 

1

a b
1
1
 Tangens–kotangens viszonyra: tg       ctg  
b a
ctg

 A szinusz–koszinusz viszonyra (a Pithagorasz-tétel segítségével):
2

2

a 2 b 2 a 2  b 2 c2
a b
sin   cos         2  2 
 2 1
c
c
c2
c
c c
2

2

A pótszögeket illetően az alábbi azonosságok érvényesek (α + β + 90° = 180° folytán):
sin  

a
 cos   cos 90  
c



tg() 

cos  

b
 sin   sin 90  
c



ctg() 
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M1-2. Európa egyik legmeredekebb aszfaltozott útja az olasz Monte Zoncolan nevű hegyen
található: a nyugati oldalán kanyargó út (a térképek szerint) 10,1 km megtétele alatt vezet fel
530 méteres tengerszint feletti magasságból az 1730 méter magasan lévő csúcsra. Ha az utat
egyetlen hosszú lejtővel helyettesítenénk, az átlagosan hány százalékos meredekségű lenne?
(A hétköznapi „ökölszabály” szerint egy lejtő meredeksége annyi %-os, ahány méteres a
szintemelkedés 100 méteres vízszintes távolság alatt.)
Először is, a lejtő százalékokban megadott meredekségének hétköznapi megfogalmazású
definícióját kell a matematika nyelvére lefordítanunk. Eszerint egy α hajlásszögű lejtő
meredeksége a lejtő h magasságának vízszintes (d hosszúságú) lejtőalaphoz viszonyított
aránya százalékos formában, vagyis:
m(%)  100% 

h
 100%  tg .
d

Vegyük észre, hogy egy α irányszögű
egyenes meredeksége az 1-2. ábra
szerint az alábbi módon számítható ki:
m

y
 tg ,
x

tehát mindkét esetben ugyanarról a meredekségről (más nevén: iránytangensről) beszélünk,
csak más interpretációban. – Ugyanitt megjegyezzük, hogy egy adott h magasságú lejtő alapja
(térképen megjeleníthető vízszintes vetülete) természetesen nem egyezik meg a lejtőn
fizikailag megtett l távolsággal, miután cos  

d
d
l
.
l
cos 

Fentiek ismeretében a Zoncolan átlagos meredeksége egyszerűen kiszámítható, ugyanis:


A lejtőalap: d  10,1km ,



A lejtő magassága: h  1730 m  530 m  1200 m  1, 2 km ,



Az átlagos meredekség pedig:
m(%)  100% 

h
1, 2 km
 100% 
 100%  0,1188  11,88%  12%
d
10,1 km

A lejtő dőlésszöge a tangens függvény inverzéből:   arctg  h d   arctg(0,1188)  6,8 .
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M1-3. Az alábbi komponensek ismeretében adja meg a vektorok nagyságát és irányát!
a.) Fx  120 N ; Fy  345 N

b.) a x  15

m
m
; a y  12 2
2
s
s

Általánosan, egy A(Ax, Ay) vektor nagysága és iránya:

A  A  A 2x  A 2y (minden esetben)

  arctg

Ay
Ax

(az ábrának megfelelő esetben)

a.) Az F vektor nagysága:
F  Fx2  Fy2  (120 N) 2  (345 N) 2 

10  (1, 20 N)
2 2

2

 (3, 45 N) 2



F  102 (1, 20 N) 2  (3, 45 N) 2  100 1, 44 N 2  11,90 N 2  100 13, 34 N 2
F  100  3, 653 N  365, 3 N

Az F vektor végpontja – derékszögű koordinátáiból láthatóan –
az első negyedben található (ld. ábra), így a vektor irányszöge:
  arctg

Fy
Fx

 arctg

345 N
 arctg(2,875)  70,8
120 N

b.) Az a vektor nagysága:
2

2

m  m
m2
m2
m2
m

a  a 2x  a 2y   15 2   12 2   225 4  144 4  369 4  19, 21 2
s   s 
s
s
s
s

Az a vektor irányszögének meghatározásánál figyelnünk kell, hogy a vektor végpontja
melyik koordináta-negyedbe esik. Az inverz tangens függvényből kapott szög ugyanis:
  arctg

ay
ax

 arctg

12 m

s  arctg(0,8)  38, 66
m
15
s

A fenti irányszög a 4. negyedbe mutat, miközben a keresett
irányszög – a vektor derékszögű komponenseiből láthatóan – a
2. negyedre jellemző (ld. ábra). Mivel e két negyedbe tartozó
szög-párok 180°-kal térnek el egymástól, így:
  180    180  38, 66  141,34
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M1-4. Egy térbeli P pont helyzete három adattal jellemezhető: Descartes-féle koordinátarendszerben az (x, y, z) derékszögű koordinátákkal, míg gömbi polárkoordináta-rendszerben
az (r, ϑ, φ) koordinátákkal. Ugyanazon pontról lévén szó, e két koordináta-hármas egymással
egyenértékű. – Adjuk meg a P pont derékszögű koordinátáit az ábrán látható gömbi polárkoordináták segítségével!
Megfelelően elkészített ábra esetén látható, hogy a z koordináta az origó
kezdőpontú,

P

végpontú

polárvektor

hosszával, míg az x és y koordináták e
polárvektor

xy-síkba

eső

merőleges

vetületével állnak közvetlen kapcsolatban:

z  r  cos  ,

x  r sin  cos  ,
y  r sin  sin  .

M1-5. Egységvektor-e az A = (–1, –1, –1) vektor? Amennyiben nem, mi lenne az A-irányú eA
egységvektor?
Az A vektor egységvektor, ha hosszára A = 1 teljesül.
Vizsgáljuk meg, hogy teljesül-e ez a feltétel!
A  (1) 2  (1) 2  (1)2  1  1  1  3  1 , tehát az A nem egységvektor.

Az A irányába mutató egységvektor az alábbi alakú lenne:


A  1 1 1  1
eA   
,
,

 1,  1,  1 .
A  3 3 3 
3

M1-6. Milyen távol vannak egymástól a C(20 m, 30 m) és a D(80 m, –90 m) pontok?
A C(cx, cy) és D(dx, dy) pontok euklidészi távolsága:
d  CD  (c x  d x ) 2  (c y  d y ) 2  (d x  c x ) 2  (d y  c y ) 2
Helyettesítsünk be ebbe az összefüggésbe:
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1. KIS MATEMATIKAI ISMÉTLÉS
d  (20 m  80 m) 2  (30 m  ( 90 m)) 2  (60 m) 2  (120 m)2

d  36 100 m 2  144 100 m 2  180 100 m 2  10 m  180  10 m 13, 42  13, 42 m

F1. Gyakorló feladatok és kérdések
F1-1. Egy gyalogos egyenletesen haladva óránként 3 km-t halad. Mekkora utat tett meg a
gyalogos t óra alatt? Számítsa ki a gyalogos által megtett út nagyságát t következő értékeire:
t = 1, 2, 3, 4, ½, ⅓, 1⅓, 1⅔, 2⅓, 2⅔, 3⅓ óra. Eredményeit foglalja össze táblázatban, majd
készítse el a megtett út időbeli változását mutató grafikont is!

F1-2. Az egyszerűbb trigonometriai azonosságokat az egységkörös, ill. derékszögű háromszöges reprezentációban saját magunk is „előállíthatjuk”. A kétféle megközelítés összevetésével mondja ki / idézze fel a tangens és kotangens függvények egységkörös definícióit!

F1-3. Az egyszerűbb trigonometriai azonosságokat az egységkörös, ill. derékszögű háromszöges reprezentációban saját magunk is „előállíthatjuk”. Előbbi segítségével írjuk fel az
α ↔ -α, ill. α ↔ 180°+α szögpárok szinuszaira és koszinuszaira vonatkozó azonosságokat!

F1-4. Ha egy meredek lejtőn felfelé tekerő kerékpáros a legkisebb áttételt használva sem
lenne képes egyenes vonalban felfelé haladni az emelkedőn, cikkcakk-vonalat követve fog
haladni az úton. Miben könnyíti meg ez a „szálkázás” a kerékpáros dolgát?

F1-5. Ábrázolja az alábbi függvény-párokat!
a.) y1  cos x; y 2  2 cos x

b.) y1  2 cos x; y 2  2 cos

x
2

F1-6. Hasonlítsa össze két vektor skalár- és vektori szorzatát! Milyen hasonlóságokat, ill.
különbségeket lát a kétféle szorzat között?
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2. FIZIKAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRÉSÜK
A mérnöki munka során felmerülő feladatok megoldásakor a legtöbb esetben találkozhatunk
különféle fizikai mennyiségekkel. Ezeket a fizikai jelenségek, törvényszerűségek,
összefüggések leírására, jellemzésére használjuk. Legyen szó valamilyen építmény, szerszám,
gyártási folyamat, implantátum, automata, robot stb. kidolgozásáról, megtervezéséről,
megépítéséről, nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy találkozunk velük.
2A. A fizikai mennyiségekről
A fizikai mennyiségek három fő típusát különböztethetjük meg − ezek közül az első a
skalármennyiségek csoportja. Ebbe olyan fizikai mennyiségek tartoznak, amelyeket
egyértelműen meg lehet adni egy számmal (skalárral) és egy mértékegységgel. Ilyen például a
tömeg, hossz, térfogat, sűrűség stb. Amikor megkérdezik mondjuk a magasságunkat, akkor
erre a kérdésre egy skalármennyiséggel egzakt választ tudunk adni: pl. 175 cm.
Azonban számos olyan fizikai mennyiség is létezik, melyek esetében a mérőszám és
mértékegység megadása már nem jelent egyértelmű információt, így szükség van egy irány
bevezetésére is. Ez a fizikai vektormennyiségek csoportja. Ide tartozik többek között az erő,
sebesség, forgatónyomaték is. − Mindenki számára teljesen nyilvánvaló, hogy egy kerékcsere
során nem mindegy, hogy a rögzítő csavarokra mekkora és milyen irányú forgatónyomatékot
fejtünk ki. Meg kell tehát adnunk a forgatónyomaték nagyságát egy számmal és
mértékegységgel, továbbá az irányát is ahhoz, hogy tudjuk, alkalmas lesz-e a csavar
meglazítására vagy éppen megszorítására. A félév során nagyon sok ilyen jellegű
mennyiséggel fogunk találkozni; tárgyalásukkor alkalmazhatjuk a vektorokról tanultakat.
A fizikai mennyiségek harmadik csoportjába a tenzormennyiségek tartoznak. Ezeket általában
olyan esetekben alkalmazzák, amikor egy adott fizikai jelenség leírása az érintett
kapcsolatban lévő objektumok számossága, különbözősége miatt egy skalár- vagy
vektormennyiséggel nem valósítható meg egyértelműen. Ilyen például egy merev test
inhomogén deformációjának jellemzése. Ekkor ugyanis a test egyes elemeire, tömegpontjaira
ható erők és azok következményei helyről helyre eltérők lehetnek, így nem írhatók le egyetlen
számmal vagy vektorral.
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2B. A mértékegység-rendszerek kialakulása
A fizikai mennyiségek között megkülönböztetünk alap- és származtatott mennyiségeket. A
tudománytörténet során kidolgoztak egy alapmennyiségekből álló rendszert, melynek alapján
sikerült a többi mennyiséget ezek kombinációjával meghatározni. Az alapmennyiségekhez
mértékegységeket kellett rendelni, melyekhez a mérendő mennyiségeket viszonyítani lehetett.
Ez azonban nem volt egyszerű feladat, mivel a történelem során számtalan, legtöbbször
önkényesen megválasztott, sok esetben egymással semmilyen kapcsolatban nem lévő
mértékegységet használtak az egyes mennyiségek jellemzésére. − Az ókorban, középkorban
több országban is használtak olyan hosszúságegységeket, amelyek a helyi regnáló uralkodó
testméreteihez kapcsolódtak, s így egy bekövetkező uralkodóváltás esetén cserélni kellett
ezeket. Egyes források szerint például az ún. karoling láb mértékegységet Nagy Károly király
lábfejének hossza alapján határozták meg, az angolszász országokban előszeretettel használt
yard hosszmértéket pedig úgy adták meg, hogy az egyenlő az I. Henrik angol király
orrhegyétől a hüvelykujja végéig, előre néző arcnál mért hosszal.
Az országok, népek közötti kereskedelem, ill. a közlekedés és a földrajz tudományának fejlődése hamar rávilágított arra a problémára, hogy szükség lenne a különböző mértékegységrendszerek rögzítésére, egymással való összehangolására, majd pedig ezek egységesítésére.
Nézzük például egy közkedvelt hosszmértékegység, a mérföld esetét. A történelem során
nagyon sokféle változata volt, s több országban még ma is használják a hétköznapi életben. A
legtöbb esetben a különböző országokban alkalmazott mérföldek eltérő hosszakat jelentettek.
Az angol mérföld 1609,3 m, a francia 4452 m, a német 7500 m, a magyar 8353,6 m volt. És
persze volt még dán, norvég, osztrák, svéd, szárazföldi, tengeri, földrajzi stb. mérföld is, mind
különböző hosszakban. Nyilvánvaló, hogy meglehetősen nehéz volt eligazodni ezek között.
Képzeljünk el egy útbaigazítást, mikor egy angol utazó elmagyarázza egy francia
kollégájának, hogy merre és milyen messze járt útja során, de mindketten a saját országukban
használatos mérföldben gondolkoznak. − Hamar kiderült az is, hogy nem csak a hosszúságegységekkel van ilyen probléma: gond volt a súlymeghatározással, az űrmértékekkel, a
hőmérsékleti skálákkal stb. Felmerült tehát az igény, hogy létre kell hozni egy olyan
nemzetközi mértékegységrendszert, amelyben összefoglalt mértékegységek alatt minden
országban ugyanazokat az értékeket értik. Ez mindjárt fel is vetette először is azt a kérdést,
hogy milyen mennyiségeket tartalmazzon ez a rendszer, másrészt pedig, hogy hogyan lehet
ezen alapmértékegységek definícióját objektíven és időtállóan megadni.
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A francia forradalom a mértékegységrendszer egységesítésében is óriási szerepet játszott. Az
abban az időszakban zajló, a múltbéli hagyományokkal történő meglehetősen radikális
leszámolás utat nyitott többek között az új mérési elvek, rendszerező gondolatok, forradalmi
mértékrendszer kifejlődésének. A Francia Akadémia ekkor fogott hozzá az egységes méter- és
súlyrendszer kidolgozásához. A hosszúság alapmértékegységének a métert választották,
melyet a Föld egyes földrajzi adatai alapján − 1791-ben például a Föld Párizson átmenő
délkörének negyvenmilliomod részeként − definiáltak. Ekkor készítette el Janetti az első
méter-etalont (az ősmétert), a jól ismert X betűhöz hasonló keresztmetszetű platina-ötvözet
rudat. Ezt még további mérésekkel pontosították, végül 1899-ben került elfogadásra a végső
méter-etalon (2-1. ábra), melyet a Párizs közelében fekvő Sèvres-ben helyeztek el.
Ez az etalon egy ötvözetből áll, melynek összetételét úgy
állapították meg, hogy időtálló és a normál körülmények között
mindig azonos méretű legyen: 89,75-90,25% platina, 9,7510,24% irídium, <0,1% ruténium, <0,1% vas, <0,15% ródium és
palládium, <0,02% arany, réz, ezüst, vagy egyéb fém.
Felmerülhet az olvasóban, miért kellett ennyiféle fémmel
bajlódni a rúd elkészítése során. A választ az etalon iránt

2-1. ábra

támasztott követelmények alapján tudjuk megadni. Ahhoz, hogy
a hossza – és ezáltal a 2-2. ábrán látható módon felvitt osztások egy méteres távolsága −
megbízhatóan állandó legyen, biztosítani kellett, hogy a hőtágulás, ill. összehúzódás mértéke
elhanyagolható legyen egy adott hőmérséklet-tartományon belül. Arra is vigyázni kell, hogy a
rúd ellenálló legyen a különböző környezeti korrozív hatásokkal szemben.

2-2. ábra (a – elölnézet, b – felülnézet, c – oldalnézet)
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Az ezzel egyidejűleg folyó munkálatok célja egy alap fizikai mennyiségrendszer összeállítása
volt, melyre támaszkodva minden további fizikai mennyiség leszármaztatható. A Karl
Friedrich Gauss (1777-1855) által 1832-ben kidolgozott rendszerben a hosszúság, a tömeg és
az idő lettek az alapmennyiségek, s a hozzájuk rendelt mértékegységek: a centiméter, a
gramm és a másodperc (latin nevén: secundum) alkották az ún. CGS mértékegységrendszert.
Ennek folytatásaként jött később létre az ún. MKSA rendszer, amely a hosszúság, tömeg, idő
és áramerősség fizikai mennyiségeken, illetve a méter (m), a kilogramm (kg), a másodperc (s)
és az amper (A) mértékegységeken alapult. Ez már meglehetősen jól lefedte az akkoriban
ismert fizikai jelenségek és mértékegységeik rendszerét.
A fejlődés azonban itt nem állt meg: a jelenleg nemzetközi szinten legszéleskörűbben
elfogadott Nemzetközi Mértékegységrendszert, röviden SI-t (Système International d’Unités)
− amely 7 kiválasztott fizikai mennyiségen és azok mértékegységein, illetve a 10 hatványain
alapul − 1960-ban fogadta el a 11. Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia (General
Conference on Weights and Measures). Azóta ezt szinte valamennyi ország átvette, bevezette
és alkalmazza − az SI-rendszer Magyarországon már 1980. óta kötelező érvényű.
Azonban még mindig vannak olyan országok, amelyek ettől eltérő mértékegységeket (is)
használnak. Ilyen például az USA, ahol még mindig előszeretettel számolnak például
mérföldben, yardban, Fahrenheit-ben. Ennek aztán néha meglehetősen drága következményei
is lehetnek. Erre jó példa a 125 millió dollár értékű Mars Climate Orbiter űrszonda
katasztrófája, mely 1999. szeptember 23-án elégett, amikor behatolt a Mars atmoszférájába. A
tervek szerint minimálisan 85 kilométeres magasságban kellett volna keringenie a felszín
fölött, azonban a legutolsó adatok szerint a szonda 60 kilométernél is közelebb került a
bolygóhoz. A későbbi vizsgálat megdöbbentő eredményt hozott: a katasztrófa oka az volt,
hogy a szondát készítő Lockheed Martin Astronautics az aktuális gyorsulási adatokat metrikus
helyett angolszász mértékegységben adta meg a navigációt irányító NASA-nak. A számokat
feldolgozó komputer azonban csak a metrikus rendszert ismerte, így az angolszász egységeket
is metrikusként azonosította. Az emiatt létrejövő magasságbeli eltérés folytán az űrszonda
olyan sűrűségű atmoszférába került, amely az adott sebessége mellett oly mértékű
felmelegedést okozott, amit a szonda burkolata már nem bírt el, s így az űreszköz elégett.
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2C. A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI)
Mivel az SI-rendszer alapját 7 kiválasztott mennyiség és a 10 hatványai adják, először ezeket
tekintjük át. Az alapmennyiségeket és mértékegységeiket a 2-1. táblázatban foglaltuk össze.
A fizikai mennyiség neve Nemzetközi jele A mértékegység neve Jele
hosszúság

l

méter

m

tömeg

m

kilogramm

kg

idő

t

másodperc

s

elektromos áramerősség

I

amper

A

abszolút hőmérséklet

T

kelvin

K

anyagmennyiség

n

mól

mol

fényerősség

Iv

kandela

cd

2-1. táblázat
A hagyományos számformátumban csak körülményesen ábrázolható nagyon kicsi vagy
extrém nagy mennyiségek (pl. az atomi skálájú távolságok és energiák vagy az elektromágneses hullámok frekvenciája) normálalakos felírásának lerövidítésére vezették be a
prefixumok (előtagok) rendszerét, mellyel a mennyiségek áttekinthetőbb (és egyben elegáns)
módon ábrázolhatók. – A mindegyik mennyiséghez hozzátehető, hárommal osztható kitevőjű
10-hatványokat rövidítő, gyakran használt prefixumok a 2-2. táblázatban találhatók.
NAGYÍTÓ PREFIXUMOK

KICSINYÍTŐ PREFIXUMOK

Előtag
neve

Előtag
jele

Szorzó
(hatvány)

Előtag
neve

Előtag
jele

Szorzó
(hatvány)

exa-

E

1018

milli-

m

10-3

peta-

P

1015

mikro-

μ

10-6

tera-

T

1012

nano-

n

10-9

giga-

G

109

piko-

p

10-12

mega-

M

106

femto-

f

10-15

kilo-

k

103

atto-

a

10-18

2-2. táblázat
(Megjegyzés: ha a mikro- előtagot jelölő „mü” görög kisbetű számítógépes megjelenítéskor
nem ábrázolható eredeti formájában, a hozzá kinézetében hasonló „u”-t szokás használni.)
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Mennyiség

SI-egység
neve

Mértékegység származtatása

jele

definíció

SI-alapegységekkel

frekvencia

hertz

Hz

1
s

erő

newton

N

kg

nyomás

pascal

Pa

N
m2

 kg

m 1
 kg  m 1  s 2
2
2
s m

munka, energia

joule

J

Nm

 kg

m
m  kg  m 2  s 2
2
s

m2 1
 kg 2  kg  m2  s 3
s s

 s1
m
s2

 kg  m  s2

teljesítmény

watt

W

J
s

elektromos töltés

coulomb

C

A s

 A s

elektromos
potenciál

volt

V

J
C

m2 1
 kg 2
 kg  m2  s3  A1
s As

F

C
V

C

Ω

V
A

J 1
m2 1

 kg 2 2  kg  m2  s 3  A2
As A
s As
 m2 
As
A
 A 2s  kg 2   kg 1m 2s 3 A 2
J
s 


kapacitás
elektromos
ellenállás

farad

ohm

C
s2
 A 2s 2 
 k g 1  m 2  s 4  A 2
2
J
kg  m

1

elektromos
vezetőképesség

siemens

S

1 A

 V

mágneses indukció

tesla

T

N
Am

 kg

mágneses fluxus

weber

Wb

Tm

2



N
m2 1
m 2  kg 2
 kg  m 2  s 2  A 1
s
A
Am

induktivitás

henry

H

V
Vs

As A



J s
m2 1 s
 kg 2
 kg  m 2  s 2  A 2
CA
s As A

fényáram

lumen

lm

cd  sr

 cd  sr

megvilágítás

lux

lx

cd  sr
m2

 cd  sr  m2

2-3. táblázat
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Mennyiség

radioaktivitás

elnyelt sugárdózis

dózisegyenérték

SI-egység
neve

Mértékegység származtatása

jele

definíció

SI-alapegységekkel

becquerel Bq

"bomlás"
s

1
  s 1
s

gray

Gy

J
kg

 kg

m2 1
 m 2  s2
2
s kg

Sv

J
kg

 kg

m2 1
 m 2  s2
2
s kg

kat

mol
s

 mol  s1

sievert

katalitikus aktivitás katal

2-3. táblázat (folytatás)
A saját nevet viselő mértékegységgel megadott fontosabb származtatott mennyiségeket a 23. táblázat foglalja össze. – Ugyanitt megjegyeznénk, hogy számolási feladatok megoldása
során a fizikai mennyiségek mérőszámai mellett azok koherens rendszerbe átváltott mértékegységeivel (szakszóval: dimenzionálisan) ugyanúgy számolnunk kell, hiszen első körben
ezzel ellenőrizhetjük, hogy valóban a keresett fizikai mennyiséget kaptuk-e megoldásként.
A 2-3. táblázatban felsorolt fizikai mennyiségek között a figyelmes olvasó észrevehet olyat,
melynek mértékegységében olyan tag is szerepel, melyet nem láttunk az SI-alapegységeket
bemutató 2-1. táblázatban. A fényáram és a megvilágítás mennyiségek esetén a lumen és a
lux mértékegységek SI-alapegységekkel történő kifejezése során találhatunk egy sr jelű
mértékegységet: ez a szteradián, a térszög SI-mértékegysége.
A térszög egységének definiálásához
tekintsünk egy gömböt, s vegyünk fel a
felszínén egy, a sugarának négyzetével
megegyező területű gömbsüveget. A
szteradián (sr) a gömbsugár négyzetével
egyenlő

területű

gömbfelületrészhez
2-3. ábra

tartozó középponti térszög (2-3.a. ábra).

Ennek kétdimenziós megfelelője a síkszög: 1 radián (rad) a kör sugarával egyenlő hosszúságú
körívhez tartozó középponti szög (2-3.b. ábra). – A síkszöget és a térszöget az SI kiegészítő
mennyiségeinek nevezzük.
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2D. SI-alapmennyiségek és mérésük
Az alábbiakban az SI-alapegységek definícióit, valamint az alapmennyiségek mérésére
szolgáló gyakoribb mérőeszközöket, mérési módszereket tekintjük át.
1. Hosszúság
A hosszúság mértékegysége a méter, jele: m. Ennek történelmi fejlődéséről terjedelmi
korlátok miatt a 2B. fejezetben ismertetettnél többet nem tudunk írni, de érdemes utána
olvasni, hiszen sok érdekes információt, történetet lehet találni ezzel a területtel kapcsolatban.
Az egységek megadása során a tudósok arra törekedtek, hogy olyan definíciókat adjanak meg,
amelyek objektívek, reprodukálhatók, időtállóak. Ennek a szándéknak megfelelően a méter
definícióját egy olyan fizikai mennyiséghez kapcsolták, amely egy természeti állandó: a fény
vákuumbeli sebessége. Így tehát a méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény
vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz.
Mielőtt továbbmennénk a következő SI-mértékegység definiálására, néhány szót szólni kell a
hosszúságmérő eszközökről, módszerekről is, hiszen egy mérnök számára a különböző
mennyiségek mérése is nagyon fontos lehet munkája során. Nyilvánvaló, hogy a mérendő
hosszúságok nagyon eltérők lehetnek, így az ezek mérésére alkalmas mérőeszközök,
mérőmódszerek is különbözők. Gondoljunk csak bele, hogy a manapság egyre
dinamikusabban fejlődő nanotechnológia, nanomegmunkálás, nano-robotika esetében milyen
kis hosszakat kell nagy pontossággal meghatározni, míg a skála másik végén galaxisok
távolságát mérik a csillagászok. Természetesen nincs olyan műszer, amely egyszerre lenne
alkalmas mindkettő mérésére.
Nézzünk néhány példát a különböző hosszúságok megállapítására. A mikrométer alatti
méretek meghatározására kiválóan alkalmasak például az elektronmikroszkópok, atomierőmikroszkópok, interferométerek. – A 2-4. ábrán látható Michelson-interferométer esetében
például a mérési pontosság a kivilágító fény negyed hullámhosszának nagyságrendjébe esik.
(Az ábrán látható, ≈532 nm-es hullámhosszú zöld lézerfényt kibocsátó pointer alkalmazása
esetén a legkisebb, szabad szemmel történő megfigyelésre támaszkodva mérhető hosszúságkülönbség ≈133 nm = 0,133 μm.)

29

2. FIZIKAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRÉSÜK

2-4. ábra
A mikrométeres, milliméteres tartományban hatékonyan alkalmazhatók az optikai
mikroszkópok, csavarmikrométerek, tolómérők. − Csavarmikrométerrel (2-5. ábra) a mérőpofák által közrefogott tárgy átmérője a forgódobon található skála egy osztásának megfelelő
0,01 mm pontossággal mérhető. A skálaosztás tizedrészének becslésével a legkisebb mérhető
távolság 0,1∙0,01 mm = 0,001 mm = 1 μm nagyságrendjébe esik (innen az eszköz neve).

2-5. ábra
A hétköznapokban is használatos tolómérővel 0,05 mm – 0,01 mm mérési pontosság érhető
el; előbbi határérték a hagyományos kivitelű analóg (2-6.a. ábra), utóbbi határ pedig a
digitális (2-6.b. ábra) tolómérőkre jellemző. Az így lemérhető távolság legfeljebb 10-15 cm.
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2-6. ábra
A több milliméteres, centiméteres, méteres hosszúságok mérésére vonalzót vagy mérőszalagot
használunk, melyek – az általános, ill. középiskolai tanulmányainkból ismert méterrúddal
együtt – a 2-7. ábrán láthatók.

2-7. ábra
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2-8. ábra
A több méteres távolságokat ultrahangos (2-8. ábra), a több kilométeres hosszakat pedig
lézeres távolságmérő készülékekkel határozhatjuk meg. Utóbbi mérőkészülékek egy lézerimpulzust bocsátanak ki, amely eléri a tárgyat, melynek távolságát mérni szeretnénk. A
tárgyról visszaverődik a fény egy része, amely eljut a detektorba. A fénykibocsátás és visszaérkezés között eltelt időt egy pontos időmérő méri, így a keresett távolság a fénysebesség
segítségével egyszerűen kiszámítható. A mérési elrendezés vázlatos rajza a 2-9. ábrán látható.

2-9. ábra
A lézeres távolságmérő alkalmazásával meg lehetett mérni a Föld−Hold távolságot is. Az
űrhajósok már az ember első holdra szállása alkalmával magukkal vittek többek között egy
fényvisszaverő elrendezést (egy kis prizmákból álló mátrixot) is, ami lehetővé teszi, hogy a
ráeső fényt önmagával tökéletesen párhuzamosan, a kibocsátás irányába verje vissza. Ezt az
eszközt a Hold Földdel szemközti oldalán helyezték el. − Egy, a Földről elindított intenzív
lézernyaláb megvilágította ezt a prizmarendszert, az arról visszaverődött fotonok segítségével
pedig centiméteres pontossággal meg tudták határozni az aktuális Föld−Hold távolságot. Ez
már csak azért sem kis teljesítmény, mivel az átlagos Föld−Hold távolság 384 400 km! Az
ennél nagyobb távolságok direkt mérése azonban már nem megoldható, az asztrofizikusok
viszont több közvetett módszert is kidolgoztak ilyen feladatokra.
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2. Tömeg
A tömeg SI-mértékegysége a kilogramm, jele: kg. Ez az egyetlen olyan SI-mértékegység,
amelynek definiálása még mindig a régi etalon rendszeren alapul. A kilogramm az 1889. évben Párizsban megtartott 1. Általános Súlyés Mértékügyi Értekezlet által a tömeg
nemzetközi

etalonjának

elfogadott,

a

Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sèvres-ben őrzött 39,17 mm magasságú
és

átmérőjű

platina-irídium

ötvözetből

készült henger (2-10. ábra) tömege. (Hiteles
másolatait
2-10. ábra

az

SI-konvenciót

elfogadó

országok mértékügyi hivatalaiban őrzik.)

Meg kell azonban jegyezni, hogy több csoport is a többi SI-mértékegységhez hasonló
(természeti állandókon alapuló) definíció kidolgozásán munkálkodik. Néhány éven belül
várhatóan új kilogramm definíció kerül elfogadásra.
Csakúgy, mint a hosszúságmérés esetén, itt is megállapítható, hogy a mérendő tömegek
nagyon eltérők lehetnek − amíg például egy elektron tömege 9,1·10-31 kg, addig a galaxisunk
becsült tömege 2,2·1044 kg −, így az ezek mérésére alkalmas mérőeszközök, mérőmódszerek
is különbözők. Ebben az esetben is elmondható, hogy nincs olyan mérőműszer, amely
egyszerre lenne alkalmas kicsi és nagy tömegek mérésére.
Hétköznapi életünk során a mérendő testek tömegét
általában valamilyen mérleggel határozzuk meg. Ennek
legegyszerűbb típusa az egyenlő karú mérleg (211. ábra). A mérés során az egyik serpenyőbe az
ismeretlen tömegű (m1) testet helyezzük, a másikba
ismert tömegű testeket (ún. mérősúlyokat: m2) teszünk
úgy, hogy a mérleg ismét egyensúlyban legyen. Ekkor
megállapíthatjuk, hogy m1 = m2. Az ilyen típusú mérőmódszer alkalmazása során tulajdonképpen ismert
tömegekkel hasonlítjuk össze a mérendő tömegeket. Az
ilyen mérlegek egyik legfőbb előnye az egyszerűségen
2-11. ábra

felül, hogy a helyi gravitáció nagyságától függetlenek, a
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Holdon is helyes eredményt adnának. − Ezen a mérési módszeren alapuló, megfelelő méretű,
áttételekkel rendelkező mérlegekkel akár jól megrakott kamionok tömege is meghatározható.
(Egy hasonló mérlegre: az ún. hídmérlegre vagy tizedesmérlegre mutat példát a 2-12. ábra.)

2-12. ábra
Egy másik mérőmódszer esetén tulajdonképpen súlyerőt mérünk, s abból következtetünk a
vizsgált tömegre. Ennek legegyszerűbb típusa egy rugó deformációját használja ki. Első
lépésben különböző ismert tömegek által kiváltott hosszváltozás segítségével kalibrálják a
mérőműszert, ami alapján kialakítanak egy skálát, majd a későbbiekben ennek leolvasásával
határozzák meg az ismeretlen tömeg értékét. Egy rugó megnyúlásának mértéke adott tömeg
esetén függ a rugó fő paraméterétől, az ún. rugóállandótól. Ezt változtatva viszonylag széles
tartományon mérhetünk tömegeket. − Ezen módszer modernebb verziójánál a mérőrugó(k)
alakváltozását ún. nyúlásmérő bélyegek detektálják. A nyúlásmérő bélyeg fém alkatrészre
ragasztható elektromos ellenállás, melynek értéke a mérendő tömeg által kiváltott
deformációval közel arányosan változik. Ezt az ellenállás-változást méri a mérleg és
megfelelően kalibrálva tömeg dimenzióban jelzi ki.
Nagyon érzékeny mérlegek készíthetők a piezoelektromos hatás kihasználásával: egyes
kristályok véglapjain nyomás hatására feszültségkülönbség jön létre, ami feszültségmérővel
nagyon pontosan mérhető. Ismert tömegek által indukált feszültségértékek ismeretében a
műszer bekalibrálható, s a későbbiekben ismeretlen tömegek meghatározására alkalmazható.
A tömegmérés érzékenysége a reciprok piezoelektromos hatás révén még tovább fokozható a
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következőképpen. Egy piezoelektromos kristályt modulált frekvenciájú feszültséggel rezgésre
kényszerítenek. Ha a kristály felületére valamilyen parányi kis tömeg rakódik, az
megváltoztatja a kristály rezgési tulajdonságait, s így ezen változásokból − megfelelő
hitelesítés után − a hatást kiváltó tömeg meghatározható.
Egy mérleg legfontosabb adatai: i) a terhelhetőség, ami a mérhető tömegek értékének felső
határa, illetve ii) az érzékenység, ami a legkisebb mérhető tömegkülönbséget jelenti. Amikor
tehát egy ismeretlen tömeg meghatározásához keresünk mérleget, ezeket a paramétereket
ismernünk kell, s ezeket kell viszonyítanunk a mérendő tömeg hozzávetőlegesen becsült
tömegéhez. Így tudjuk megállapítani, hogy az adott mérleg alkalmas-e a feladatra.
3. Idő
Az idő SI-mértékegysége a másodperc, jele: s (secundum). Definíciója szerint a másodperc az
alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő
sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama. − A korábbi SI-mennyiségekhez hasonlóan
az időmérés sem egyszerű feladat, itt is meglehetősen tág mérendő tartományról beszélhetünk.
Vegyük például a Szegeden működő ELI-ALPS kutatóközpontot, ahol a cél attoszekundumos
fényimpulzusok előállítása. (Az attoszekundum 10-18 másodpercet jelent.) A skála másik
végén az Univerzum kora található, amelyet hozzávetőlegesen 14 milliárd évre, azaz 4,4·1017
másodpercre becsülnek.
Az időmérés, illetve az időfogalom kialakulása többnyire valamilyen periodikus folyamathoz,
jelenséghez köthető. Az évszakok szabályos váltakozásából könnyen származtatható volt az
év, a Hold-fázisok ismétlődéséből a hónap, a nappal-éjjel ciklusokból pedig a nap fogalmának
kialakulása. Az óra, perc és másodperc hatvanas váltószáma babilóniai örökség. Időszámítási
rendszerük nyomán az óra a nap 1/24-ed része, a perc az óra 1/60-ada, a másodperc pedig a
perc 1/60-ada.
Az idő mérésének igénye már meglehetősen hamar kialakult, eleinte persze még nem a mai
pontossággal. A nap 1/24-ed részénél finomabb mérési pontosság iránti igény már az ókorban
felmerült, s így az időmérő eszközök fejlődését nagyban elősegítette. A legősibb időmérő
eszközök egyik legfontosabb képviselője a napóra (2-13. ábra). Első példányait már a korai
ókorban elkészítették, s még a középkorban is sok helyen használták, miután ez volt a
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legpontosabb időmérő eszköz évszázadokon át. Legegyszerűbb változata nem igényelt sok
befektetést, elég volt hozzá egy függőleges tengelyű bot is, amely az árnyékát egy speciálisan
jelölt vízszintes felületre veti. (A pontosabb napórák árnyékvető rúdja az adott földrajzi
szélességnek megfelelő szöget zár be a skálával ellátott felülettel, a 2-13. ábrán például a
szegedi alsóvárosi templom falával.) Működésüknél az időmérés alapjául a Nap mozgásának
vetülete szolgált, melyet az akkor elérhető legnagyobb precizitással kalibráltak.

2-13. ábra
Az ókori Görögországban a különböző peres ügyekben a bíróságokon engedélyezett volt a
felek érveinek szóbeli kifejtése, ami sok esetben vég nélküli, parttalan szónoklatokká fajult.
Ezt megakadályozandó, bevezették az időkorlátot, azaz mindenkinek megszabott idő állt csak
a rendelkezésére. Ezt többek között úgy tudták ellenőrizni, hogy egy meghatározott térfogatú
edény aljába lyukat fúrtak, majd adott mennyiségű vizet töltöttek bele, s az aktuális pereskedő
addig beszélhetett, amíg az összes víz ki nem folyt az edényből. Ez volt a vízóra (melyből e
kifolyó rendszerű mellett adott idő alatt egyenletesen feltöltődő, dugattyú és mechanikus
áttétel segítségével már körbeforduló óramutatóval ellátott változatokat is készítettek).
Természetesen már akkoriban is voltak „ügyesebb” emberek, akik lefizették a víztöltésért
felelős hivatalnokot, s így meg tudták növelni a szónoklati idejüket.
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Az üvegtechnika fejlődésével a XV-XVI. században lehetővé vált speciális formájú
üvegedények készítése. Az üvegfújás módszerével már kúp alakúakat is elő tudtak állítani,
ami hozzájárult a ma ismert homokórák kialakulásához. Ezek legegyszerűbb típusában két
egyforma nagyságú, nagyjából kúp alakú üvegedényt lyukas csúcsaiknál egymáshoz
illesztettek, összeolvasztottak. A felső edényt nagyon finom szemcseméretű homokkal
töltötték meg, amely kalibrált idő alatt a nyíláson át az alsó edénybe folyt. Ha a felső edény
kiürült, a homokórát megfordították, hogy ismét a homokkal telt edény kerüljön felülre.

2-14. ábra
A XVI-XVII. században dinamikus fejlődésnek indultak a mechanikus órák. Ezek közül a
legjelentősebbek az ingaórák (2-14. ábra) voltak, melyek alapjául Galilei azon felfedezése
szolgált, hogy adott inga lengésideje (periódusideje) jó közelítéssel mindig ugyanakkora, s így
biztos viszonyítási alapként használható az időmérés során. Ezekben az óratípusokban egy
ingát alkalmaztak, amelyhez mechanikai módon, például egy fogaskerék- és áttételrendszeren
keresztül mutatókat kapcsoltak, melyek az inga lengési számának megfelelően egy kör
mentén elfordultak. A kör kalibrált beosztásával az eltelt idő leolvasható volt. A technika
fejlődésével ezekkel az órákkal már lehetővé vált a másodperc pontosságú időmérés is.
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2-15. ábra
A modern „kvarcórák” működése az inverz piezoelektromos effektuson alapul: egy
kvarckristályra megfelelően modulált feszültséget kapcsolva, a kristály rezegni kezd, akár sok
millió rezgésre is képes másodpercenként. Azonban a legtöbbször csak 32768 Hz-es
frekvenciájú rezgést alkalmaznak, mert ez a kettő tizenötödik hatványa, vagyis 15-ször
megfelezve másodpercenként egy impulzust kapunk. Ezt már csak egy egyszerű elektronikai
egységgel meg kell számolni és egy kijelzőn megjelenítve kész a digitális kvarcóra (215.a. ábra). Persze egy egyszerű elektromechanikai egységgel megoldható, hogy az ilyen
órák is mutatókkal mutassák a pontos időt (2-15.b. ábra).
4. Áramerősség
A következő SI-alapmennyiség az elektromos áramerősség, melynek
mértékegysége az amper, jele: A. Ezzel is tisztelegtek André-Marie
Ampère (Lyon, 1775. január 20. – Marseille, 1836. június 10.) francia
fizikus, kémikus, matematikus (2-16. ábra) elektromágnességtan
területén elért eredményei előtt. (Ő jött rá elsőként, hogy az árammal
átjárt vezető körül mágneses tér jön létre – korábban csak az állandó
mágnesektől származó mágneses mező volt ismert.)
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A mértékegység SI-definíciója a következő: Az amper olyan
állandó villamos áram erőssége, amely két egyenes, párhuzamos,
végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban
elhelyezkedő

vezetőben

fenntartva,

e

két

vezető

között

méterenként 2·10-7 N erőt hoz létre (2-17. ábra). A mértékegység
elnevezése a tisztelgésen felül még azért is helytálló, mivel
Ampère fedezte fel és írta le az áramok vonzó, taszító hatását.
Az áramerősség-mérési módszerek elsősorban az elektromos áram
által kiváltott hatásokon alapulnak. A legelterjedtebb műszerek az

2-17. ábra

áram mágneses hatását használják ki. Az ilyen eszközökben egy állandó mágnes és egy
vezető tekercs található (2-18. ábra). Amint a tekercsen áramot vezetünk keresztül, körülötte
mágneses tér indukálódik, s ez lép kölcsönhatásba az állandó mágnes terével. A két tér között
kialakuló erő, illetve az általa kiváltott forgatónyomaték okozta elmozdulás mértékéből
következtetni lehet a tekercsben folyó áramerősség értékére. Vannak fix pozíciójú mágnesek,
s van olyan műszer, amelyben a mágnes a mozgó alkatrész. A mozgó elemhez egy mutatót
rögzítenek, melynek helyzete egy kalibrált skála előtt adja meg a mért áramerősség értékét.

2-18. ábra
A modernebb digitális mérőműszerek (2-19. ábra) esetén már nem így zajlik a mérés.
Azokban egy belső ellenállás két vége között a mérendő áram hatására kialakuló feszültséget
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hasonlítja össze egy elektronikai egység a műszer saját, ismert feszültségével, majd a kettő
arányából kiszámítja az ellenálláson átfolyó (egyen- vagy váltakozó) áram erősségét.

2-20. ábra
A pontos méréshez nagyon fontos tudni, hogy a
műszer mindig azt az áramot, töltésmennyiséget
méri, ami rajta keresztül folyik, ezért úgy kell a
vizsgálandó áramkörbe kötni, hogy rajta is ugyanaz
az áram folyjék keresztül, mint azon az áramköri
elemen, amelynek az áramát szeretnénk megmérni.
Ehhez az adott helyen megszakítjuk az áramkört, s (a
2-19. ábrán látható kivezetéseivel) ide kötjük be a
mérőműszert.

Ezt

a

kapcsolási

módot

soros

kapcsolásnak nevezik. (Áramerősség-mérőt és egy
2-19. ábra

fogyasztót tartalmazó részlete a 2-20. ábrán látható.)

A modern technika az áramerősség mérését az áramkör megszakítása nélkül is lehetővé teszi.
Ez egy nagyon hasznos újítás, hiszen a gyakorlatban számos esetben olyan mérési feladat is
adódhat, melynek során nincs lehetőségünk a mérendő áramkör megszakítására. Ilyenkor
használják az ún. lakatfogót (2-21. ábra). – Két fő típusa van, az egyik váltakozó áram erősségének mérésére

alkalmas. Ennek

legfőbb része egy tekercs, amellyel
körbevesszük a vizsgált vezetéket. A
vezetékben folyó váltakozó áram
változó mágneses teret kelt maga
körül, mely által a mérőtekercsben
feszültség indukálódik. Ezt mérik, és

2-21. ábra

ennek értékéből határozzák meg a ve-

zetékben folyó áram erősségét. A másik lakatfogó-típus egyenáram mérésére is alkalmas,
működése a Hall-effektuson alapul, melyre itt nem térünk ki.
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5. Hőmérséklet
Az fizikai alapmennyiségek közé választották a hőmérsékletet is, melynek SI-mértékegysége
a kelvin, jele: K. Ez a mértékegység is egy híres tudósról (2-22. ábra)
kapta a nevét. Lord Kelvin (született William Thomson, 1824. június
26. – 1907. december 17.) ír nemzetiségű brit matematikus, mérnök
volt, a 19. század meghatározó fizikusa, a Magyar Tudományos
Akadémia tiszteleti tagja (1873). Legfontosabb eredményeit az
elektromosság matematikai leírásának kidolgozásával és a termodinamikában érte el, sokat tett a modern fizikai szemléletmód megteremtéséért. 1848-ban dolgozta ki javaslatát az abszolút (vagy

2-22. ábra

termodinamikai) hőmérsékleti skála bevezetésére.
Ezt a skálát két fő paraméter határozza meg. Nulla kelvin az abszolút nulla foknak felel meg:
ez az a hőmérséklet, ahol a részecskék, atomok, molekulák már nem végeznek hőmozgást
(befagynak), vagyis ennél alacsonyabb hőmérséklet nem létezik. Az egy kelvin különbség
pedig – definíció szerint – a víz hármasponti termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-od
része. (A hármaspontnak megfelelő nyomáson és hőmérsékleten a víz három fázisa: a vízjég,
a folyékony víz és a vízgőz egyszerre létezhet, és egymással egyensúlyban van.)
A hétköznapi életben használt Celsius hőmérsékleti skálát a Kelvin-skála alapján definiálják,
csak a 0°C a 273,15 kelvinhez tartozik, mely nagyjából a víz olvadáspontja normálállapotban.
Jelenleg is folyik a kelvin új, még objektívebb definíciójának kidolgozása, ami a tervek
szerint a Boltzmann-állandóhoz fog kapcsolódni, s a közeli jövőben kerül majd az Általános
Súly- és Mértékügyi Konferencia elé.
Napjainkban háromféle hőmérsékleti skálát alkalmaznak (223. ábra): a korábban már említett termodinamikai és
Celsius-, illetve az angolszász országok egy részében a
Fahrenheit-skálát. A Kelvin és a Celsius hőmérsékletskála
közötti összefüggés egy additív tagban tér el egymástól:


T K   T  273,15 C , ill. t C   t  273,15  K .
A Fahrenheit-skála esetén kicsit bonyolultabb az átváltás:


F

9 
5
t  C   32 , ill.  C 
5
9







F  32 .

2-23. ábra
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Nagyon sokféle típusú hőmérővel találkozhatunk, amelyekben valamilyen
hőmérsékletfüggő fizikai mennyiséget használnak ki a mérés során. − A
hétköznapi életben leginkább folyadékos hőmérőkkel (2-24. ábra) kerülhetünk
kapcsolatba, amelyekben a folyadék (régebben higany, manapság színezett
alkohol) hőtágulási tulajdonságát használják ki. Egy kis tartályt hozzákapcsolnak egy vékony csőhöz, melyben a folyadékszintet egy kalibrált skála
segítségével konvertálják át hőmérsékleti értékké. Az ilyen eszközök
alkalmazhatósági tartományát a folyadék termális tulajdonságai (olvadáspont,
forráspont) korlátozzák: a higanyos hőmérők például -30°C-ig, az alkohollal
töltöttek -100°C-ig használhatók. Szintén a hőtágulás jelenségén alapszanak a
bimetál hőmérők, amelyekről a későbbiekben még lesz szó.
A modern hőmérőkben az elektromos tulajdonságok (ellenállás, vezetőképesség, keletkező termofeszültség stb.) ismert hőmérsékletfüggését használják fel a hőmérséklet meghatározására. (Egy ilyen hőmérőt mutat a 2-25. ábra.)
Az eddig említettek mind kontakt mérési módszerek, azaz a hőmérő és a mérendő közeg érintkezik, közöttük termális kapcsolat van. Ez azért fontos, mert
ilyenkor oda kell arra figyelni,
hogy a mérési folyamat, ill. maga a
mérőműszer minél kisebb mértékben befolyásolja a mérendő értéket.
Például néhány milliliter folyadék
hőmérsékletét

semmiképpen

akarjuk

folyadékos

lemérni,

mivel

ne

hőmérővel
a

műszer

tartályában lévő folyadék összemérhető mennyiségű a mérendő
anyagmennyiséggel, a mérés során
maga is felmelegszik vagy lehűl, s
ily módon jelentős mértékben megváltoztathatja annak hőmérsékletét.
2-25. ábra
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Az érintésmentes műszerek csoportjába tartozó pirométerek az anyagok azon tulajdonságán
alapulnak, hogy

különböző hőmérsékleteken

különböző

spektrális

összetételű

ún.

hőmérsékleti sugárzást bocsátanak ki. A mérés során ezt a sugárzást vizsgáljuk a minta
érintése nélkül, és a spektrum egészének vagy egyes pontjainak ismeretében a sugárzást
kibocsátó anyag hőmérséklete kiszámítható. Az egyre inkább elterjedőben lévő infrahőmérőkben pedig egy elektronikus szenzorban, a vizsgálandó test által kibocsátott infravörös
sugárzás által indukált feszültség értékéből határozzák meg a test hőmérsékletét, szintén
érintés nélkül (2-26. ábra).

2-26. ábra
6. Fényerősség
A fényerősség az elsődleges (primer) sugárzók által kisugárzott (emittált), a vizuális
tartományban, a normál emberi látás tartományában észlelhető (más néven látható) fény
nagyságát jelenti. Fotometriában használt alapmennyiség, SI-mértékegysége a kandela, jele:
cd. Definíció szerint egy kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely
540·1012 Hz frekvenciájú monokromatikus sugárzást bocsát ki és sugárzáserőssége ebben az
irányban:

1 W
.
683 sr

A definícióban szereplő sugárzás hullámhossza 555 nm, mely az emberi látás érzékelési
maximumának közelébe esik. (Az emberi szem érzékenységi görbéje a 2-27. ábrán látható.)
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2-27. ábra
A mértékegység eredetét nem nehéz kitalálni, a candela szó jelentése latinul: gyertya. Ezt
igazolja az is, hogy egy átlagos gyertya fényerőssége nagyjából 1 cd. (Összehasonlításképpen
egy 100 wattos izzólámpa fényerőssége kb. 120 cd.)
7. Anyagmennyiség
Az SI fizikai mennyiségek utolsó tagja az anyagmennyiség. Ennek mértékegysége a mól,
melyek jele: mol. Definíció szerint a mól annak az anyagi rendszernek az anyagmennyisége,
amely annyi elemi egységet (atomot, molekulát, iont stb.) tartalmaz, mint ahány atom 0,012
kilogramm szén-12 izotópban van. Ez tehát megfordítva azt jelenti, hogy bármely 1 molnyi
mennyiségű anyagban ugyanannyi számú elemi egység van. Ez a szám az Amedeo Avogadro
olasz fizikus tiszteletére elnevezett Avogadro-szám, ami jó közelítéssel 6,022045·1023.

44

2. FIZIKAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRÉSÜK
M2. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M2-1. A métert a XVIII. század végén a Föld Párizson átmenő délköre hosszának
negyvenmillimod részeként definiálták. Ez a meghatározás az adott délkör (hosszúsági kör)
hosszának – tökéletesen gömb alakúnak képzelt bolygó esetén egyben a Föld kerületének –
ismeretét feltételezi. Hány kilométer nagyságú a Föld kerülete, ill. sugara?
A Föld kerülete kilométerben kifejezve:
K   40 000 000 m  40 106 m  40  103 103 m  40 103 km  40 000 km .

A gömb alakúnak – és ezáltal egy hosszúsági kör mentén tökéletes kör keresztmetszetűnek
feltételezett – Föld kilométerben mért sugara a kör kerületére vonatkozó, középiskolai
tanulmányainkból már jól ismert összefüggésből számítható ki:

K   2R    R  

K  40000 km

 6366, 2 km .
2 2  3,14159

Ez az érték egészen közel van az „irodalmi” 6371 km-es értékhez. (Pontosabb táblázatokban
az észak-déli irányból lapult forgástesttel: ellipszoiddal közelített Föld egyenlítői és ennél
valamivel kisebb poláris sugarát szokás megadni.)

M2-2. A 2-2. táblázatban felsorolt SI-prefixumok mellett speciális, csak bizonyos fizikai
mennyiségekkel használatos előtagok is léteznek. Ezek a 0,01 – 100 tartományba eső, 10
egész kitevőjű hatványaiként felírható szorzókat rövidítik, így hétköznapi életünkben is találkozhatunk velük. Egy-egy gyakorlati példán, alkalmazáson keresztül tekintsük át ezeket a
speciális előtagokat (deci-, centi-, deka-, hekto-)!
A „milli-” és „kilo-” prefixumok által közrefogott tartományon belül az alábbi speciális előtagokkal jelölt szorzók sorakoznak: centi- (10−2), deci- (10−1), deka- (101), ill. hekto- (102). Az
alábbiakban egy-egy példán keresztül ezek jelölésével és használatával ismerkedünk meg.


A századrészt jelentő „centi-” előtaggal bizonyára mindenki találkozott, aki valaha tartott
már vonalzót vagy mérőszalagot a kezében: 1cm  102 m  0,01 m .



A tizedrészt jelentő „deci-” előtag szintén használatos a hosszúságmérés során, például:

1dm  101 m  0,1 m  0,1100cm  10cm .


A „deka-” előtaggal (hivatalos jele: da vagy dk) való találkozás jóformán elkerülhetetlen,
ha a konyhában vagy éppen egy élelmiszerbolt húspultjánál tartózkodunk:

1dkg  10g  10 103 kg  102 kg  0,01kg .
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A „hekto-” előtagnak (hivatalos jele: h) ezúttal egy talán kevésbé ismert alkalmazását
vizsgáljuk meg. − Azok, akik részletesebb időjárás-jelentést vagy -előrejelzést is
hajlamosak nézegetni, bizonyára észrevették, hogy a meteorológusok a légnyomást
hektopascal (hPa) egységekben szokták megadni. Ennek praktikus oka az, hogy a
földfelszíni légnyomás általában néhány, esetleg néhány tíz hPa-t szokott változni. Így
például az átlagos felszíni légnyomás – meteorológiai megközelítésben – az alábbi
módon adható meg: p0  101325 Pa  1013, 25 100 Pa  1013,25 hPa  1013hPa .

Megjegyzés: az SI-prefixumokról szerzett ismereteinket játékos formában (előtag−10X párok
keresésével) is ellenőrizhetjük a http://tananyag.geomatech.hu/m/P7DikfT5 weboldalon.

M2-3. A Hold kb. 3,8 cm-t távolodik a Földtől évente. Az átlagos Föld–Hold távolság
(melyet a becslés könnyítése érdekében most vegyünk 380 000 km-nek) hány százalékával
kerül messzebb égi kísérőnk évente?
Adatok:
d = 380 000 km; Δd = 3,8 cm.
A számolás elvégzéséhez a megadott mennyiségeket megfelelő mértékegységűre kell
átváltani − célszerűen már az adatok kiírásakor, legkésőbb a mértékegységekkel történő
behelyettesítésük során. Egyszerű osztásról lévén szó, most az utóbbi módszert követjük.
A kérdés lényegében a távolságváltozás és az eredeti távolság arányára vonatkozik:

3,8 102 m
d
3,8 cm
3,8 102 m
102



 8  102 108  1010 ,
5
5
3
d 380 000 km 3,8 10 km 3,8 10 10 m 10
ami százalékos formában: 100%∙10−10 = 10−8 %. Látható, hogy Δd << d miatt ez az érték
rövid távon állandónak tekinthető, így elmondható, hogy a Hold jelenleg az átlagos pályasugarának 10−8 %-ával távolodik évente.

M2-4. A sebességet a hétköznapokban km/h egységekben szokás mérni, míg az SI szerinti
mértékegysége a m/s. Adjuk meg a két mértékegység közötti átváltást!
Az átváltás km/h-ból m/s-ba: 1

km
1000 m
1000 m 1000 m
103 m
1 m
.
1
1



3
h
60 min
60  60 s 3600 s 3, 6  10 s 3, 6 s
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M2-5. A Forma-1 újkori, 2014-től íródó turbó-érájában az 1,6 literes V6-os erőforrások turbófeltöltőjének fordulatszáma 120 000 rpm-ben (rpm: rotation per minute, azaz: percenkénti
fordulatszám) van maximálva. Mekkora a turbó maximális forgási frekvenciája (kHz-ben)?
Mivel a kérdéses mennyiség már „1 / idő”, azaz frekvencia dimenziójú, így az 1/perc
egységekben megadott forgási frekvenciát (amit ilyenkor még fordulatszámnak neveznek)
kell SI-mértékegységűvé konvertálni:
f  120 000

1
1
 120 000
 2 000 Hz  2 kHz .
min
60 s

(Érdekesség: mivel ez a frekvencia az emberi fül által érzékelhető tartományba esik, a vájtabb
fülű és fedélzeti kamerás felvételeket kedvelő nézők meg is hallhatják a turbó „fütyülését”.)

M2-6. A sűrűséget sokszor g/cm3 egységekben szokás megadni, míg az SI szerinti
mértékegysége a kg/m3. Adjuk meg a két mértékegység közötti átváltást!
Az átváltás g/cm3-ből kg/m3-be: 1

g
103 kg
103 kg
1 kg
kg

1

 3 3  1000 3 .
3
3

6
3
cm
10 m 10 m
m
102 m





M2-7. Az emberi haj hossza naponta átlagosan fél millimétert nő. Hány nanométert nő a haj
másodpercenként?
A feladat: a mm/nap egységekben megadott növekedési sebességet nm/s egységbe kell
átváltanunk. Ez a számlálóban és a nevezőben lévő mértékegységek átváltásával lehetséges:
v  0,5

mm
103 m 5 104 m 5 104 m
5 104 m
m
m
 0,5



 0,578 108  5, 78 109
4
nap
24 h
24  3600 s 86 400 s 8, 64 10 s
s
s

109 m
nm
v  5,78
 5, 78
. Hajunk tehát másodpercenként 5,78 nm-rel lesz hosszabb.
s
s

M2-8. Hány szteradián a teljes térszög? (A térszöget a kis görög omegával: ω-val jelölik.)
Mivel a teljes (gömbszimmetrikus) teret lefedő középponti térszöghöz egy teljes (R sugarú)
gömbfelület tartozik, ezért a térszög definícióját alkalmazva: full   
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F2. Gyakorló feladatok és kérdések
F2-1. Idézzük fel a Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI) alapmennyiségeit, valamint
(legalább a származtatás elvének erejéig) mértékegységeik legújabb keletű definícióit!

F2-2. A 2-2. táblázatban felsorolt SI-prefixumok mellett speciális, csak bizonyos fizikai
mennyiségekkel használatos előtagok (hekto-, deka-, deci-, centi-) is léteznek. Gyűjtsünk
további gyakorlati alkalmazásokat ezekre a prefixumokra!

F2-3. Mekkora egy csillagászati egység (vagyis az átlagos Nap–Föld távolság: kb. 150 millió
kilométer) méterben kifejezve?

F2-4. Mekkora a 11,2 km/s-os földfelszíni szökési sebesség (más néven: második kozmikus
sebesség) km/h egységekben kifejezve? (Ekkora sebességgel elindítva / kilőve egy testet, az
már nem állna pályára a Föld körül, hanem végérvényesen elhagyná a bolygót.)

F2-5. Az időfutamot teljesítő országúti kerékpárosok átlagos pedálfordulata nagyjából a 90120 rpm-es tartományban szóródik. Milyen frekvencia-tartománynak felel ez meg?

F2-6. Váltsuk át a mg/dm3 egységben megadott sűrűséget SI-mértékegységűvé!

F2-7. Váltsa át a v  0, 3

m
-ként megadott sebességet SI-egységekbe! Milyen nevezetes
fs

sebesség volt megadva ebben − az első ránézésre furcsának tűnő − formában?

F2-8. A kör kerületére vonatkozó összefüggés, valamint a radiánban mért síkszög definíciójának felhasználásával váltsuk át radiánba az alábbi – a szinusz és koszinusz függvények
grafikonjainak manuális felrajzolásakor igen gyakran használt „nevezetes” – szögeket!
α = 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°.
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Az előző fejezetben röviden áttekintettük a 7 SI-alapmennyiséget és mértékegységeiket, ezek
definícióit, valamint néhány jellemzőbb mérési eljárást, mérőműszert értékeik meghatározására. − Mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy mérnök a munkája során számos esetben
találkozik valamilyen mérési feladattal. Ahhoz, hogy ezekkel sikeresen meg is tudjon
birkózni, elengedhetetlen, hogy megismerkedjen a méréselmélet alapjaival.
Tulajdonképpen mi is a mérés? A legáltalánosabb definíció szerint a mérés egy objektum,
folyamat, jelenség jellemző tulajdonságainak meghatározása, számszerű jellemzése annak
alapján, hogy a kapott mennyiség hányszorosa a vizsgált tulajdonsághoz tartozó
mértékegységnek. Ennek során tehát a mért mennyiség mérőszámát határozzuk meg az
egységgel való közvetlen vagy közvetett összehasonlítással.
3A. A mérés célja
Miért is mérünk, mi a mérés célja? Globális szintet tekintve a valós világ megismerése,
leírása; elméletek, modellek alkotása, ezek ellenőrzése − hétköznapi szinten pedig egy adott
feladat végrehajtásához, illetve valamilyen objektum jellemzéséhez szükséges adat
megszerzése. A méréshez mérőeszközt használunk, amelynek megválasztásánál figyelnünk
kell arra, hogy − azon kívül, hogy természetesen alkalmasnak kell lennie a keresett mennyiség
mérésének elvégzésére − a várható eredmény bele is kell férjen az eszköz mérési tartományába. Például értelmetlen lenne egy sejt méreteinek meghatározására mérőszalagot, vagy
mondjuk egy tégla tömegének megméréséhez levélmérleget használni.
A mérésfajtákat két fő csoportba sorolhatjuk. Az egyik a
közvetlen mérések csoportja, amikor a mérendő mennyiséget közvetlenül a mértékegység egységnyi mennyiségével hasonlítjuk össze. Ilyen például, ha egy kétkarú
mérleg és ismert tömegek segítségével megmérjük egy
test ismeretlen tömegét, vagy amikor egy tolómérővel
meghatározzuk egy pingponglabda átmérőjét (3-1. ábra).
A mérés végrehajtása után azonnal, minden egyéb
művelet elvégzése nélkül megkapjuk a keresett értékeket.
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A másik csoportba tartoznak a közvetett mérések. Ezek esetében a mérendő mennyiséget úgy
kapjuk meg, hogy a közvetlen méréssel megállapítható adatokon adott törvényeknek megfelelő műveleteket hajtunk végre. − Erre jó példa a pingponglabda V térfogatának, ill. ρ
sűrűségének meghatározása. Ha tolómérővel megmértük a pingponglabda d átmérőjét, ebből a
gömbök térfogatára vonatkozó geometriai összefüggés alapján kiszámíthatjuk a térfogatát:
3

4  r 3 4   d 
4  d3  3
V


 d .
 
3
3 2
3 82 6
Ezt követően egy mérleg segítségével közvetlen módon megmérjük a labda tömegét (m), majd
a sűrűség definíciója alapján megkapjuk a keresett mennyiséget:


m
m
6m

 3 .

V
 d3 d 
6

Ebben az esetben tehát két közvetlen mérés eredményén végezve adott műveleteket jutottunk
a kívánt értékhez.
3B. Mérési hibák
A méréseink során bekövetkezhetnek hibák. Az eredmények kiértékelése során ezekre nagyon
oda kell figyelnünk, ezért ismernünk kell a főbb hibatípusokat, valamint ezek okait.
Rendszeres mérési hibák esetén a pontos értéktől való eltérés mindig meghatározott mértékű,
eredete feltárható, értéke kiszámítható, s így kompenzálható. − Mikor találkozhatunk ilyen
hibákkal, mik okozhatják ezeket? Ilyen hiba lép fel akkor, ha egy mérőműszer skálája,
mutatója hibás, illetve rosszul végezték el az eszköz hitelesítését. A mérnök hallgatóknak van
fizika laboratóriumi gyakorlatuk is. Egy ilyen óra során történt az az eset, amikor egy mutatós
áramerősség-mérőre az egyik hallgató tévedésből a megengedettnél jóval nagyobb áramot
kapcsolt. Ennek következtében a mutató nagyon kilendült, túl a skálán, és nekicsapódott egy
kis ütközőnek. Ez azt eredményezte, hogy a mutató elgörbült, így a későbbiekben a hallgatók
a méréseik eredményeként a valós áramerősséghez viszonyítva mindig egy kicsivel kisebb
értéket kaptak. Az eltérés mindig ugyanakkora volt, így a hiba felfedezése után könnyű volt
annak kompenzálása.
Rendszeres mérési hiba léphet fel a környezeti hatás figyelmen kívül hagyásának esetében is.
Például nagy pontosságú hosszmérés esetén figyelembe kell venni a mérőeszköz (például egy
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tolómérő) hőtágulását, összehúzódását, amikor a nyári napsütésben (~ 40 oC) vagy éppen a
téli fagyban (~ -20 oC) dolgozunk vele.

3-2. ábra
A rendszeres mérési hibák körébe tartozik még az az eset is, amikor nem megfelelő szögben
olvassuk le egy mutató állását vagy egy skála értékét, ilyenkor a hiba oka a hibás észlelés (ez
az ún. parallaxis-hiba). – E hiba kiküszöbölése céljából az analóg mérőműszereket gyakran
késél-mutatóval és egy, a skála mellé helyezett tükörrel látják el (3-2. ábra). A leolvasás
akkor helyes, ha a mutató fedi a tükörben látható árnyékát, hiszen ekkor néztünk merőleges
irányból a skálára, ill. a mutatóra.
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Ugyanígy, saját tévedésünk lehet az oka egy rendszeres hibának, amikor az adatfeldolgozás
során végzett számolásban követünk el szisztematikus hibát. Erre jó példa volt, amikor egy
hallgató minden mérést nagyon gondosan, precízen elvégzett, mégis nagyon rossz
eredményeket kapott. Kiderült, hogy a számológépével számolta ki a szükséges szögfüggvény
adatokat, de a mért szögek értékét fokban adta meg, miközben a gépe radiánban számolt. A
hiba okát feltárva, gyorsan lehetett korrigálni az addigi hibás eredményeket.
A mérési hibák másik nagy csoportja a véletlenszerű hiba. Erre az jellemző, hogy mértéke
minden mérésnél más és más, előre nem megjósolható, következésképpen a kompenzációja
sem lehetséges. Ilyen típusú hiba léphet fel olyankor, amikor valamilyen véletlenszerű zavar
rakódik rá a mérési folyamatra. − Jó példa erre, amikor egy, az elektromos hálózatba kapcsolt
mérőműszerrel mérünk, miközben az áramellátásban hirtelen ingadozás következik be (pl.
villámláskor, nagy fogyasztású berendezések ki- vagy bekapcsolásakor). Ez a zavar nem kellő
védelem esetén befolyásolhatja a mérési eredményeinket: itt is megjelenhet a környezeti
hatás, csak éppen véletlenszerű formában.
Egy hasonló gyakorlati példa a véletlenszerű hibára: tegyük fel, hogy kis tömeget szeretnénk
mérni nagy pontossággal, mérleggel. Ilyenkor mérési eredményünket a kis légáramlatok is
megzavarhatják (kinyílik egy ajtó, elhalad valaki a mérleg közelében stb.). A nagy
érzékenységű mérlegeket egyébként éppen ezért szokták a mérés során elszigetelni a
környezettől. Ugyanilyen hatással lehet sok esetben a véletlenszerű hőmérséklet-, illetve
nyomásingadozás is. Ha kompenzálni nem is lehet, de kezelni azért tudjuk az ilyen típusú
hibákat is, mégpedig statisztikai módszerekkel. A mérési pontossággal szembeni igénynek
megfelelően célszerű minél többet mérni, így a mérési eredmények átlagolásával a
véletlenszerű hiba hatása jelentősen csökkenthető.
A mérési hibafajtákat a következőképpen is szokás még csoportosítani. Objektív hibának
nevezzük azt a hibatípust, amely az alkalmazott mérési eljárás, mérőeszköz, környezet
eredménybefolyásoló hatására jön létre. A másik csoport értelemszerűen a szubjektív hibákat
foglalja magában, vagyis az olyan hibákat, amelyek a mérő személyhez kapcsolhatók.
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3C. A mérés pontossága
A jövőbeli gyakorlati munka szempontjából levonhatjuk a következtetést: az elvárt
pontosságú mérési eredmény eléréséhez, a hibalehetőségek és eredménytorzító hatásaik
minimalizálásához célszerű egyrészt a lehetőségek szerint minél többet mérni, másrészt
− amennyiben lehetséges − több, egymástól független módszert alkalmazni a vizsgált
mennyiség meghatározásához.
A hétköznapi tapasztalatok azt mutatják, hogy mérési hibák gyakorlatilag minden mérés során
fellépnek, ezért nem tudjuk 100%-os pontossággal megadni a mért mennyiség valódi értékét.
De ettől nem szabad megijedni, hiszen ha már elvégeztük a mérést, megvan az eredmény,
csak mellette még a mérés hibáját is fel kell tüntetni. A legtöbb esetben a mérési eredményen
kívül ismertetik az ún. abszolút (Hi) és relatív (hi) hibát is, melyek definíciója:
xi  x h
,
xh

H i  x i  x h , és h i 

ahol xi az aktuálisan mért érték, xh pedig az irodalmi érték (ha van) vagy a méréseink
átlagértéke. Ezekkel tudjuk jellemezni a mérésünk pontosságát az olvasó számára.
Mérési eredményünk korrekt megadásához meg kell adnunk a méréseinkből számolt
átlagértéket és egy intervallumot, amely a valódi értéket igen nagy valószínűséggel
tartalmazza. Mérésünk eredményét tehát az alábbi alakban szokás közölni:

x  x  x ,
ahol <x> az ún. várható érték és x a méréseink átlagértéke (számtani közepe), melyet N db
mérés esetén az alábbi módon számíthatunk ki:

x

1 N
 xj .
N j1

A valódi értéket tartalmazó intervallum Δx szélességét leggyakrabban a mérési eredmények
korrigált tapasztalati szórásával közelítjük, mely az alábbi képlettel számítható ki:
x   x 



1 N
 xj  x
N  1 j1



2

.

Fenti összefüggés szerint a szórás a mérések számától és a mérési adatok átlagtól való
eltéréseitől függ; értéke a mérések számának növelésével csökkenthető.
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3D. Mérőműszerek
A mérésekhez többnyire mérőműszereket használunk. Ahhoz, hogy esélyünk legyen az adott
mennyiséget a kívánt pontossággal meghatározni, ismernünk kell a használandó mérőműszer
tulajdonságait, illetve azt, hogy milyen paraméterek megléte szükséges a mérési feladat
elvégzéséhez. Az alábbi részben ezért a mérőműszerek főbb jellemzőivel ismerkedünk meg.
A mérőműszert jellemző egyik legfontosabb adat a pontosság: ez azt a maximális értéket
jelenti, amivel a leolvasott eredmény eltérhet a valóditól. Többnyire %-ban szokás megadni.
Egy

mérőműszer

nagyon

fontos,

sőt

inkább

elengedhetetlen

tulajdonsága

a

reprodukálhatóság. Alapkövetelmény, hogy azonos mérendő érték esetén egy adott, nagyon
kicsi hibahatáron belül mindig azonos mért értéket kapjunk.
A méréshatárok (a mérhető legkisebb és
legnagyobb érték) pontos ismerete a mérés
kivitelezhetősége és az eszköz megóvása
érdekében egyaránt fontos. – Például, a 33. ábrán bemutatott táramérlegen látható
„capacity” felirat szerint a mérleg méréshatára: 1 g – 2000 g. (Az alsó határ alatti
tömegek esetén „0 g”, míg a felső határ
fölötti tömegekkel terheléskor hibaüzenet
olvasható a kijelzőn.)
Egy másik egyszerű hétköznapi példa:
olyan digitális feszültségmérővel, mely
maximum 600 V feszültséget képes mérni,
ne akarjunk 1000 V feszültséget detektálni. Egyrészt azért, mert úgysem tudnánk
3-3. ábra

leolvasni a vizsgált értéket, másrészt mert

ez a műszerünk károsodásához vezethet, harmadrészt pedig balesetet is okozhatunk ilyen
jellegű figyelmetlenségünkkel. − A digitális multimétereken éppen ezért valamilyen formában
(vagy a csatlakozóinál, vagy az üzemmód-választó forgókapcsoló mellett) fel szokás tüntetni,
hogy egyes funkcióit (ld. később) milyen méréshatár mellett használhatjuk (3-4. ábra).
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Azt a legkisebb változást, amelyet a
műszer

még

érzékelni

képes,

feloldásnak nevezik. Nagyon fontos
ismerni

ahhoz,

hogy

dönteni,

az

általunk

mennyiség

mérésére

el

tudjuk
mérendő

alkalmas-e

egyáltalán az eszköz. Pl. egy FTIRspektroszkóp esetén az egyik eszköz
leírása szerint a feloldása 5 cm-1. Ez
sok mérés esetén megfelelő lehet, de
ha mi ennél közelebbi csúcsokat

3-4. ábra

szeretnénk megkülönböztetni a spek-

trumon, akkor 1-2 cm-1 feloldású műszert kell beszereznünk. – A feloldás kérdéskörével
persze az alapozó laboratóriumi gyakorlat(ok)on előforduló hétköznapibb eszközök esetén is
találkozhatunk, pl. ha a 3-3. ábrán megismert táramérleggel az alábbi méréssort végezzük el:
1. Egyetlen 1 g-os mérősúlyt helyezve a mérlegre, az a mérési tartományba még éppen
beleeső 1 g tömeget mutat (3-5.a. ábra).
2. A mérlegen lévő 1 g-os mérősúly mellé egy 50 cg = 0,5 g tömegű mérősúlyt helyezünk, a
mérleg azonban nem érzékeli ezt a – feloldásánál kisebb – tömegkülönbséget: az 1,5 g
helyett továbbra is csak 1 g-ot jelez (3-5.b. ábra).
3. A fél grammos mérősúlyt 1 grammosra cserélve a mérleg 2 g-ot jelez, hiszen a legelső
esethez képest alkalmazott tömegkülönbség már eléri az 1 g-os feloldást (3-5.c. ábra).
Sok műszer esetén találkozhatunk a nullponthibával. Ennek értéke független a mért értéktől,
mindig ugyanakkora, így – ha ismerjük − könnyen kompenzálni tudjuk. A mérőműszerek egy
részénél találhatunk beépített kompenzátor funkciót, melynek segítségével a mérés
megkezdése előtt ki tudjuk küszöbölni ezt a hibafajtát, illetve saját magunk állíthatjuk be a
nullhelyzetet, amelyhez képest mérni akarunk. – A mérőeszközök ezen funkciójával hétköznapi életünkben, pl. a csemegepult előtt álló vevőként is gyakran találkozhatunk, amennyiben
a pult túloldalán álló eladó a „tára” nyomógomb segítségével lenullázza a mérleget, miután a
csomagolóanyagot elhelyezte annak serpenyőjében. (Erre a funkcióra utal e mérlegfajta neve
is.) A „tára” funkciót, ill. az ezt megvalósító „zero” („nullázó”) gomb működését egy
szemléletes gyakorlati példán keresztül a 3-6. ábra fényképsorozata illusztrálja.
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3-5. ábra

3-6. ábra

A mérés nullhelyzeti beállításának lehetősége nemcsak táramérlegek (tömegmérés), hanem
bizonyos esetekben időmérés (pl. részidők mérésére is alkalmas stopperórák), valamint
hosszúságmérés (pl. digitális tolómérők) esetében is rendelkezésre áll. Utóbbira mutat példát a
korábbi 2-6.b. ábrán már szereplő digitális tolómérővel készült méréssorozat (3-7. ábra).
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3-7. ábra
Beállási idő alatt azt az időt értjük, amely ahhoz szükséges,
hogy valamilyen gyors változás után a műszer okozta mérési
hiba egy elvárt küszöbérték alá csökkenjen, s az eszköz
alkalmas legyen egy új mérésre. Ez akkor nagyon fontos
információ, ha több mérést akarunk végezni gyors egymásutánban vagy időben gyorsan változó mennyiséget akarunk
detektálni.
A mérőműszereket mérési lehetőségeik száma alapján is
szokás osztályozni. Vannak univerzális műszerek, amelyek
többféle fizikai mennyiség mérésére is alkalmasak. A 38. ábrán látható digitális multiméter például egyen- és
váltófeszültség, egyen- és váltóáram, ellenállás mérésére is
alkalmas. Oszcilloszkóppal (3-9. ábra) a feszültségértéken
3-8. ábra

túl frekvencia, idő, fáziskülönbség is meghatározható.
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Az univerzális műszerekkel szemben a speciális műszerek csak egy meghatározott mérési
feladat végrehajtására készültek, arra vannak optimalizálva. Ilyennel tudjuk például megmérni
egy lézerimpulzus energiáját (3-10. ábra) vagy egy oldat pH-értékét (3-11. ábra).

3-10. ábra

3-11. ábra

A speciális mérőműszerek közé tartozik – a teljesség igénye nélkül – például a levegő relatív
nedvességtartalmát mérő higrométer (3-12. ábra), a kerékpáros pumpákon lévő nyomásmérő
(3-13. ábra), vagy a normál légköri nyomásnál kisebb nyomások mérésére alkalmas vákuummérő (3-14. ábra) is. − Az ábrákon látható nyomásmérőkön megadott mértékegységek:
1 bar = 105 Pa;

1 psi ≈ 6895 Pa

(angolszász

mértékegység); 1 Hgmm ≈ 132 Pa (ezzel

a

mértékegységgel pl. vérnyomásmérés során találkozhatunk).

3-12. ábra

3-13. ábra

3-14. ábra

A legmodernebb, speciális műszerek valamely mennyiség(ek) mérésén túl már arra is
alkalmasak, hogy a mérési eredmény ismeretében szoftveres segítséggel befolyásolni tudják a
mért értékeket. Ilyen például a lakásban a termosztát, mely méri és egyúttal szabályozza is a
lakás hőmérsékletét. Egyre inkább elterjednek az olyan mérőeszközök is, amelyek számító58
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géphez csatlakoztathatók, így a kapott mérési eredmények egyből beolvashatók, majd különböző adatfeldolgozó szoftverekkel rendszerezhetők, kiértékelhetők.
Megkülönböztethetünk még beépített, asztali és hordozható műszereket is. Értelemszerűen az
első csoport eszközei többnyire valamilyen géphez, berendezéshez, épülethez vannak fixen
rögzítve. A második csoport tagjai viszonylag terjedelmesek, nehezek, mozgatásra
érzékenyek, és működési energiájukat általában az elektromos hálózatból nyerik. A harmadik
kategóriába azon mérőműszerek tartoznak, melyek emberi erővel is kényelmesen mozgathatók, kezelhetők, és könnyen elvihetők az éppen aktuális mérési helyszínre. Viszonylag kis
energiaigényűek, melyet legtöbb esetben elemek vagy akkumulátorok biztosítanak.
M3. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M3-1. Mekkora relatív hibával dolgozunk, ha 1 méteres távolságot, ill. a Föld–Hold
távolságot mérjük meg 1 cm nagyságú abszolút hibával?
Az egy méteres távolság mérését terhelő relatív hiba:
h1m 

1 cm
1 cm

 102 .
1 m 100 cm

A 384 000 km-es Föld–Hold távolság mérésekor elkövetett relatív hiba:
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M3-2. Egy (hitelesítetten) 150 μm vastagságú huzal átmérőjét háromszor megmérve csavarmikrométerrel, az alábbi értékeket kapjuk: 148,9 μm ; 149,1 μm ; 149,0 μm. Mi lehet az oka?
A huzal vastagságát a három mérés során az alábbi abszolút hibával mértük meg:
H1  148,9 m  150, 0 m  1,1 m
H 2  149,1 m  150, 0 m  0,9 m
H 3  149, 0 m  150, 0 m  1, 0 m
A méréseket terhelő átlagos abszolút hiba a fenti három érték számtani közepe:
H

1 3
1,1m  0,9 m  1, 0 m 3, 0 m
Hi 

 1m .

3 i 1
3
3

Azt látjuk tehát, hogy a huzalt átlagosan 1 μm-rel vékonyabbnak mértük, mint amilyen
valójában. Ennek oka: a méréshez használt csavarmikrométerünk nullhibája átlagosan -1 μm.
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Ez azt jelenti, hogy a kitekert csavarmikrométert a finomállító használatával visszahajtva zárt
mérőpofájú állapotába, az eszköz nem az ideális esetben elvárható 0,0 μm-t mutatja. Az
érdemi mérés megkezdése előtt azért szükséges tehát a nullhiba kimérése, hogy mérési
eredményünket később a nullhiba kivonásával korrigálhassuk.

M3-3. Gondoljuk végig, milyen hibákat követhetünk el testmagasság-mérés során!
A testmagasság-mérés során elkövethető mérési hibák (a teljesség igénye nélkül):
 Nem megfelelő feloldású (pl. csak dm-es beosztásokat tartalmazó) mérőeszköz használata. Mivel a testmagasságot általában cm pontossággal szokás megadni, ezért mérőeszközünk feloldásának is legalább ekkorának kell lennie. (Ha nagyon pontosak akarunk
lenni, és cm-ben mért magasságunkat egy tizedes pontossággal kívánjuk megadni, akkor
pl. egy, a hátunk mögötti falra ragasztott mérőszalag is megfelelhet a célnak.)
 A mérőeszköz által lehetővé tett leolvasási módtól függő parallaxishiba. Amennyiben
testmagasságunkat pl. otthoni körülmények között méretjük meg úgy, hogy egy, a falra
ragasztott mérőszalag elé állunk (az előírt testhelyzetben), a skála ferde leolvasása hibát
okozhat. Helyes leolvasás során a fejünk tetőpontján átmenő egyenesnek (melyet sokszor
egy vonalzó használatával realizálunk) merőlegesnek kell lennie a mérőszalag skálájára.
 Amennyiben a testmagasság hosszabb távú időbeli változását vizsgáljuk, magasságunkat
azonos napszakban célszerű mérni, ugyanis gerincoszlopunk (és a benne található
porckorongok) saját súlyunk általi napközbeni terhelése folytán magasságunk a nap
előrehaladásával csökken.

M3-4. Egy váltakozó áramot termelő generátor forgási frekvenciája az alábbiak szerint
változik a tíz, időben egyenközű mérési pontot tartalmazó intervallumon: 49,99 Hz; 50,00 Hz;
50,05 Hz; 50,01 Hz; 49,97 Hz; 49,95 Hz; 49,98 Hz; 50,00 Hz; 50,02 Hz; 50,03 Hz.
Mekkora átlagos frekvencián és mekkora szórással működik a generátor?
A mérési adatok átlaga a tíz eredmény egyszerű számtani közepe, mely mérőszámokkal:
1 N
1
f i   49,99  50, 00  50, 05  50, 01  49,97  49, 95  49,98  50, 00  50, 02  50, 03
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f

A mérési adatok szórásának kiszámítását – az adatok relatíve nagyobb mennyisége miatt –
táblázatos formában végezzük el:
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fi  Hz 
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Az utolsó oszlopbeli számok összegéből már
könnyen kiszámítható a szórás:
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módon adható meg:
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Az adatok kiértékelésének összefoglalásaként a
generátor működési frekvenciája az alábbi

M3-5. A fizikában gyakran kihasználjuk azt a szögfüggvényekre érvényes közelítést, mely
szerint kis szögekre (α < 5°) tgα ≈ sinα ≈ α érvényes, amennyiben az α szöget radiánban adjuk
meg. Hibaszámítás(ok) segítségével vizsgáljuk meg jobban ezen állítás hátterét!
Első lépésben a sinα – α relációt értékeljük abból a szempontból, hogy mekkora hibát vétünk
azzal, ha a szinusz függvény értékét annak argumentumával helyettesítjük:

A grafikonokon az látható, hogy bár a radiánban megadott α és sinα közötti relatív eltérés
mindvégig (szigorúan monoton módon) növekszik, az 5°-nál kisebb szögekre valóban csekély
eltérést kapunk. Ha ezen a tartományon az α függvényében sinα-t is ábrázoljuk, a
korábbiaknál még szemléletesebb grafikont kapunk: amennyiben sinα ≈ α, e pontsorra jó
közelítéssel egységnyi meredekségű egyenes illeszthető (meredeksége sinα = α határesetben
m = 1 lenne). − Az egyenes illesztésének eredménye:
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Ezzel állításunk második felét kétféle algebrai megközelítésből is igazoltuk. – Az állítás első
fele: a tgα ≈ sinα reláció pedig annak következménye, hogy nagyon kis szögek esetén
cosα ≈ 1, aminek folytán tgα = sinα : cosα ≈ sinα : 1 = sinα.
F3. Gyakorló feladatok és kérdések
F3-1. Mi a különbség a mérés eredményét jellemző abszolút és a relatív hiba között?

F3-2. Egy előzőleg már bekapcsolt, de jelenleg üres serpenyőjű táramérleg negatív értékű
tömeget jelez. Hogyan lehetséges ez?

F3-3. Milyen mérési hibákat véthetünk egy pingponglabda sűrűségének közvetett módszerrel
történő meghatározása során? (Tegyük fel, hogy megfelelő pontosságú, méréshatárú és
feloldású mérőeszközökkel dolgozunk, melyek leolvasását helyesen végezzük el.)

F3-4. Miért fontos, hogy egy mérés eredményeként a mérési adatok átlagértéke mellett azok
szórását is megadjuk?
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F3-5. A fizikában gyakran kihasználjuk azt a szögfüggvényekre érvényes közelítést, mely
szerint kis szögekre (α < 5°) tgα ≈ sinα ≈ α érvényes, amennyiben az α szöget radiánban
adjuk meg. A szögfüggvények egységkörös definícióinak, valamint a síkszögről tanultak
alkalmazásával vizsgáljuk meg jobban ezen állítás hátterét!

F3-6. Digitális multiméterünket egy 1,5 V-os ceruzaelem pólusaira feszültségmérő üzemmódban kötve, az eszköz 0 V feszültséget jelez. Mi okozhatja ezt az eredményt?

F3-7. Soroljuk fel a mérőműszerek fontosabb jellemzőit!

63

4. EGYENES VONALÚ EGYENLETES ÉS EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁSOK
A mérnöki munka során felmerülő feladatok célja számos esetben valamilyen mozgás
előidézése, lemodellezése, utánzása vagy éppen megakadályozása. Tekintsük például a
korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományágát, a robotikát. Egy robot mozgását,
mozgatását sok esetben valamilyen élőlény tevékenységének lemásolása alapján sikerül a
leghatékonyabban megvalósítani. Ilyenkor az első lépésben meghatározzák a készítendő robot
tervezett feladataihoz kapcsolódó mozgásformákat, majd megkeresik ezek természetbeni
megjelenési formáit. Ezek tanulmányozása után egy mozgási modellt készítenek, melynek
alapján mesterséges eszközökkel lemásolják a kívánt mozgásformákat. – Vegyünk például
egy olyan robotot, amellyel az egyik cél az, hogy egyenetlen talajon biztonságosan, felborulás
nélkül tudjon közlekedni. A kutatók megnézték, milyen
élőlények és hogyan mozognak ilyen környezetben – ez
alapján a pókok mozgását tartották legoptimálisabbnak a
feladat szempontjából. Lemodellezték mozgásukat, majd
mechanikai elemekből fel is építettek egy nagyon
egyszerű „robot pókot” (4-1. ábra), mely (már három pár
járólábbal is) kiválóan megfelelhet a kitűzött célnak.

4-1. ábra

A robotika, mechatronika tudománya manapság már ott tart, hogy számos mozgásformát
− többek között az emberit is − elég jól utánozni tudnak pusztán mechanikai elemek, gépek
kombinációjával. Természetesen a mérnöki feladatok ennél sokkal több területet érintenek,
gondoljunk csak például a járműipar, szerszámgépipar, implantológia, haditechnika, űrkutatás
stb. területeire. Ahhoz, hogy mindez megvalósítható legyen, szükség van a különböző
mozgások, mozgásformák alapjainak, főbb típusainak, kiváltó okainak, törvényszerűségeinek
megismerésére. A kurzus első félévének ez a legfőbb célja.
4A. A mozgások leírásával kapcsolatos alapdefiníciók
Valamely mozgás leírásához − sőt ahhoz is, hogy megállapítsuk, bekövetkezik-e egyáltalán
mozgás − szükség van egy objektív vonatkoztatási, azaz egy koordináta-rendszerre. Ennek
meghatározása, rögzítése nagyon fontos kérdés. − Tekintsünk például két gyereket, akik
egymás mellett, azonos irányban, azonos sebességgel kerékpároznak. A talajhoz rögzített
koordináta-rendszerhez képest valóban mozgást végeznek, mindketten v sebességgel.
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Azonban, ha vonatkoztatási rendszerünket az egyik gyerekhez rögzítjük, akkor abban sem ő,
sem a barátja nem végez mozgást, hiszen ezen koordináta-rendszerhez képest nem történik
elmozdulás. Ebben a rendszerben viszont az út menti fák mozognak, mégpedig –v
sebességgel. Ez a példa jól mutatja, hogy a körülöttünk zajló kinematikai folyamatok
vizsgálata szempontjából mennyire fontos és kritikus kérdés a vonatkoztatási rendszerünk
megválasztása.
Egy tantermi kísérlet esetén megfelelő vonatkoztatási rendszer lehet maga a terem, a hozzá
rögzített koordináta-rendszer pedig célszerűen egy 3 dimenziós derékszögű Descartesrendszer lehet, amelynek három tengelyét a terem egy sarkából kiinduló három belső éle
határozza meg. A leírandó mozgás méreteihez illeszkedően szokás még koordinátarendszerünk origóját a Földhöz (ill. annak középpontjához) vagy a Naphoz rögzíteni; ekkor a
tengelyek irányítását adott állócsillagok határozzák meg.
Ahogy az 1. fejezetben már említettük, egy tömegpont helyzetét egy ilyen koordinátarendszerben helyvektorral (az origóból az adott pontig húzott vektorral) adhatjuk meg.
Tömegpontnak – más néven anyagi pontnak vagy pontszerű testnek – az olyan idealizált
objektumot nevezzük, melynek a geometriai értelemben vett ponthoz hasonlóan kiterjedése
nincs, ugyanakkor tömege van: az így modellezett test tömegét rendeljük hozzá. Ez a modell
minden olyan mozgás tárgyalásánál alkalmazható, amelyeknél nem kell tekintettel lennünk a
vizsgált objektum kiterjedésére. (Ilyen értelemben például a Föld is pontszerű testnek
tekinthető, amennyiben a Nap körüli keringését, pályájának jellemzőit vizsgáljuk.)
Amennyiben a tömegpontunk mozog, akkor a helyvektor végpontja által leírt folytonos görbe adja meg a
mozgás pályáját. A pálya meghatározott szakaszának
hossza az út. Ha a P pont a t1 időpillanatban a pálya
egyik, t2 időpontban pedig egy másik pontjában van,
akkor a két pozícióhoz tartozó helyvektor különbsége
adja meg az elmozdulásvektort (4-2. ábra):
  
 r  r 2  r1 .
Iránya az időben később érintett pontba mutat.

4-2. ábra

A pálya, út és elmozdulás mennyiségek közötti különbséget egy útvonalkereső program segítségével próbáljuk meg érzékeltetni. Gépkocsival szeretnénk eljutni Pécsről Miskolcra; a két
65

4. EGYENES VONALÚ EGYENLETES ÉS EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁSOK
város közötti távolságot a program által javasolt úton (a 4-3. ábra lila görbéje mentén) tesszük
meg. Ha koordináta-rendszerünk origójaként Szegedet választjuk, akkor a kékkel jelölt
vektorok lesznek a kiindulási és érkezési pontok helyvektorai, a piros színű vektor pedig az
elmozdulásvektor. A 4-3. ábrán jól látható, hogy a megtett út és az elmozdulás (az
elmozdulásvektor hossza) között meglehetősen nagy különbség is felléphet, ezért a két
mennyiséget semmi esetre sem szabad összekeverni.

4-3. ábra
4B. Egyenes vonalú egyenletes mozgás
Egyenes vonalú mozgások esetén a pálya egyenes. Ha egy test vagy tömegpont egy A pontból
egy B pontba mozdul el, miközben nem változtat irányt, akkor a megtett út az A és B pontok
távolságával, vagyis az elmozdulással egyenlő. Az utat ekkor s-el jelöljük.
Végezzük el a következő kísérletet: légpárnás asztalon meglökünk egy lapos, könnyű
korongot. Légpárnás asztal (4-4.a. ábra) alatt egy olyan dobozt kell érteni, amelynek vízszintes felszínébe sok-sok apró lyukat fúrtak egyenletesen, és a dobozra egy levegőbefújó
berendezést kapcsoltak. A lyukakon kiáramló levegő légpárnát képez az asztal felszíne és a rá
helyezett test között (4-4.b. ábra), így csökkentve le nullára a test és az asztal felülete közötti
súrlódási erő értékét. Ennek eredményeként a légpárnán úszó korongra annak elindítása után
nem hat semmilyen, a mozgását befolyásoló erő. (A közegellenállástól most eltekintünk.)
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4-4. ábra
Ha a korong pillanatnyi helyzetét adott Δt időközönként lefényképezzük (pl. sorozatfelvétel
készítésére is alkalmas fényképezőgépünk megfelelő üzemmódját használva), azt tapasztaljuk, hogy két fényképezés között mindig ugyanakkora Δs távolságokat tett meg (4-5. ábra).

4-5. ábra
Hasonló eredményre jutunk, ha kísérletünket egy – a légpárnás asztalnál már ismertetett elven
működő – légpárnás sínpályán meglökött siklóval is elvégezzük. Ha a légpárnás sikló mozgásáról videofelvételt készítünk, amiből egymást azonos (a 4-6. ábrán bemutatott példában
175 ms-os) időközönként követő képkockákat vágunk ki, akkor azt kapjuk eredményül, hogy
a sikló az indítást követően azonos időtartamok alatt azonos hosszúságú utakat tett meg.
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4-6. ábra
Kísérleteink eredménye szerint a két pillanatkép között
megtett Δs1, Δs2, Δs3 stb. utakat elosztva a közben eltelt – a
fényképezés jellegéből adódóan fix Δt hosszúságú – idővel:
s1 s 2 s3 s 4
s



 ... 
 állandó.
t
t
t
t
t

A megtett utat az idő függvényében ábrázolva (4-7. ábra)
egyenest kapunk, melynek Δs/Δt meredeksége megadja a
(mozgás során állandó) sebesség értékét. (Az állandó
nagyságú sebességgel jellemezhető mozgástípusokat éppen
a konstans sebesség miatt nevezik „egyenletesnek”.)
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Egy-egy mozgás tanulmányozása – annak megfigyelésén vagy kísérlet(ek) keretében történő
irányított előidézésén túl – számítógépes szimulációkkal is lehetséges. Ezek egyik előnye,
hogy tetszőlegesen megválaszthatjuk a mozgás induló paramétereit (pl. kezdősebesség), ill.
ki- vagy bekapcsolhatjuk a mozgást befolyásoló egyéb tényezőket (pl. súrlódás). Ezen
opciókkal az egyes mozgásformák – kísérletileg olykor nehezen megvalósítható – idealizált
határesetei (pl. nem csillapodó tökéletesen harmonikus rezgőmozgás) is realizálhatók.
Ilyen jellegű, oktatási célokat szolgáló, saját fejlesztésű demonstrációs program áll rendelkezésünkre többek között az egyenes vonalú mozgások szimulálására is. A program futtatása
során a számítógép a kezdeti hely, a kezdősebesség és a megadott mozgástípus(ok)
ismeretében időpillanatról időpillanatra haladva numerikusan állítja elő a helykoordináta−idő
és a sebesség−idő (valamint a következő alfejezetben tárgyalt gyorsulás−idő) függvényeket.
A 4-8. ábrán bemutatott képernyőképen az egyenes vonalú egyenletes mozgás fentebb
tárgyalt esetét demonstráló út–idő, valamint sebesség–idő grafikonok láthatók. (A legalsó
grafikon a pillanatnyi gyorsulás értékét mutatja, ami ebben az esetben végig nulla.)

4-8. ábra
Összefoglalva a kísérletek (ill. a szimuláció) során megfigyelteket: egyenes vonalú egyenletes
mozgásról beszélünk, ha egy test egyenes vonalú pályán mozog mindvégig azonos irányban
úgy, hogy egyenlő idők alatt egyenlő utakat fut be, bármekkorák is ezek az időközök. A test
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által megtett út egyenesen arányos az eltelt idővel, így az út−idő grafikon egyenes; ennek
Δs/Δt hányadossal megadható meredeksége (vagyis a mozgás sebessége) állandó.
A sebességfogalmat bevezető mérési utasításból adódóan a sebesség SI-mértékegysége:
[v] = m/s; de a hétköznapi életben inkább a km/h-t használjuk. A két mértékegység közötti
átváltás – az M2-4. feladatban már részletesen ismertetett módon − a következőképpen történhet: 1 m/s = 3,6 km/h. Ugyanitt megjegyeznénk, hogy – bár eddigi, egyenes pályára vonatkozó megfontolásaink során nem kellett figyelembe vegyük − a sebesség vektormennyiség,
tehát nagysága mellett iránya is van! (Egyenes vonalú egyenletes mozgásnál ez az irány
nyilván a test haladási irányával egyezik meg.)
Hétköznapi életünkben egyenes vonalú egyenletes mozgást figyelhetünk meg például az
autópálya egyenes szakaszain közlekedő autók, folyó felszínén úszó falevelek vagy ágak, a
repülési magasságon haladó utasszállító gépek stb. mozgása esetén.
4C. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás
Valószínűleg mindenki átélte már azt a jelenséget, amikor egy lejtő tetejéről kerékpárral
kezdősebesség és hajtás nélkül az irányt megtartva legurul, és ahogy halad lefelé, egyre
nagyobb lesz a sebessége – ekkor (jó közelítéssel) egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló
mozgást végzünk. Ilyen mozgások esetén a sebesség−idő függvény a 4-9. ábra szerint alakul.
Látható, hogy ennél a mozgásformánál a sebesség már
nem állandó, hanem az idő lineáris függvénye. A v(t)
egyenes meredeksége az időegység alatt bekövetkező
sebességváltozás értékét, azaz a gyorsulást adja meg:
a

v 2  v1 v

.
t 2  t1
t

A gyorsulás tehát sebességváltozást okoz: pozitív
értéke esetén növekedés (gyorsulás), negatív értéke
esetén pedig csökkenés (lassulás) következik be. – Az
egyenletesen gyorsuló vagy lassuló mozgások esetén a

4-9. ábra

gyorsulás értéke (és ezzel összefüggésben a sebesség–idő görbe meredeksége) időben állandó.
A gyorsulás a sebességhez hasonlóan vektormennyiség: megadása akkor korrekt, ha a nagysága mellett az irányát is megmondjuk (gyorsulás esetén az a és v vektorok egyirányúak, míg
lassulás esetén ellentétes irányúak). A gyorsulásfogalom bevezetéséből eredően [a] = m/s2.
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A 4-9. ábráról az is leolvasható, hogy a gyorsulás és az eltelt idő ismeretében meg tudjuk
határozni a pillanatnyi sebességet. Ennek értéke t1 = 0-ban kezdett időmérés esetén:
a

v
 v  v 2  v1  a  t  v1  0, t1  0  v  a  t .
t

Ez az összefüggés azonban csak olyan esetekre igaz, amikor a gyorsulás megkezdésekor a
vizsgált test kezdősebessége nulla volt. Amennyiben ekkor volt már valamekkora – általában
v0-lal jelölt – kezdősebessége a testnek, úgy a fenti egyenlet a következőképpen módosul:
v(t)  v0  a  t .
Mivel a mozgás sebessége folytonosan változik, így magától értetődő a feltevés, miszerint
ebben az esetben a megtett út nem lineáris függvénye az időnek, vagyis a gyorsuló mozgást
végző test ugyanakkora időközök alatt nem ugyanakkora utakat tesz meg. − Ilyen gyorsuló
mozgást végez például a szabadon eső test is. Ha egy kicsi kiterjedésű, elég nehéz testet
felemelünk, majd nyugalomból elengedünk, akkor az szabadesést végez (a környezeti hatásoktól eltekintünk). Ebben a speciális esetben az a=g, ahol g a gravitációs gyorsulást jelöli.

4-10. ábra
Az út−idő függvény gyorsuló mozgások esetén tapasztalható nemlinearitását jól demonstrálhatjuk az alábbi ejtőzsinóros kísérlet segítségével. Vegyünk egy kb. 1,7 méter hosszú fonalat.
Kössünk az egyik végére egy csavaranyát, majd tőle egyenlő, 40-40 cm
távolságra még 4 másikat (4-10. ábra, alsó zsinór). Fogjuk kézbe a fonal üres
végét, és emeljük meg annyira, hogy a legelső (0 cm-nél rögzített) anya éppen
érintkezzen a földdel. Engedjük el a fonal végét, és füleljünk, milyen
időközönként halljuk az anyák koppanását a talajon (vagy a jobb hanghatás
érdekében a talajra tett fémlapon). Azt tapasztaljuk, hogy két koppanás között
egyre rövidebb idő telik el: a rendszer gyorsuló mozgást végez. − Készítsünk
egy olyan fonalat is, amelyre az anyákat nem egyenlő, hanem egymástól
rendre 10, 30, 50, 70 cm távolságban rögzítjük (4-10. ábra, felső zsinór).
Ismét végezzük el a fentebb már ismertetett ejtési kísérletet (4-11. ábra). Ha
jól figyelünk, egyenlő időközönként hallhatjuk a négy koppanást.
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Az ejtőzsinóros kísérletekből arra következtethetünk, hogy a szabadon eső testek azonos
időközönként az egymást követő páratlan számok szerint növekvő távolságokat tesznek meg,
az időmérés kezdetétől megtett útjuk pedig négyzetesen függ az időtől. Egyenes vonalú
egyenletesen gyorsuló mozgás esetén a megtett út és a megtételéhez szükséges idő viszonya:
s(t) 

a 2
t .
2

Ahogy a pillanatnyi sebesség értékének kiszámításánál már rámutattunk, ez az összefüggés is
csak akkor érvényes ebben a formában, ha a vizsgált test kezdősebessége nulla. Amennyiben
volt valamekkora kezdősebessége a testnek, úgy a fenti egyenlet a következőképpen módosul:
1
s(t)  v 0  t   a  t 2 .
2

Az adott időpillanatig megtett útra, valamint az e pillanathoz tartozó sebességre érvényes
összefüggések természetesen egyenes vonalú egyenletesen lassuló mozgásokra is érvényesek,
amennyiben a gyorsulást előjelhelyesen kezeljük. – Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
kapcsán már bemutatott demonstrációs programmal az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló
(4-12.a. ábra), ill. lassuló (4-12.b. ábra) mozgások út−idő és sebesség−idő grafikonjait is
összehasonlíthatjuk. (Láthatóan a negatív gyorsulású egyenletesen lassuló mozgás sebessége
az idővel lineárisan csökken, miközben a megtett út egyre csökkenő mértékben növekszik.)

4-12. ábra
72

4. EGYENES VONALÚ EGYENLETES ÉS EGYENLETESEN GYORSULÓ MOZGÁSOK

4-12. ábra (folytatás)
4D. Több fázisból felépülő egyenes vonalú mozgások
A valóságban a testek mozgása – még ha pályájuk egyenes szakaszaira szorítkozunk is – nem
feltétlenül közelíthető egyetlen egyenes vonalú egyenletes, ill. egyenletesen változó (gyorsuló
vagy lassuló) mozgással, hiszen sokszor ezek egymásutánját tapasztaljuk. Bizonyára
mindenki utazott már egyenes pályán haladó tömegközlekedési járművel (pl. üzemanyagtakarékosan közlekedő busszal), amely a megállóból indulva egyenletesen gyorsulva érte el az
utazósebességet, melyet csak a következő megállóba érkezve épített le, míg meg nem állt ott.
Egy ilyen, három fázisból álló – egymást követő egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló,
egyenletes, majd egyenletesen lassuló mozgásokkal modellezhető – mozgássor hely−idő,
sebesség−idő és gyorsulás−idő grafikonjait mutatja be a 4-13. ábra. (Az itt alkalmazott
megszorítás szerint a kék „dobozzal” jelölt test az egyenes pályán csak egy irányban
haladhatott, így az időmérés vége előtt elért zéró sebességét az időmérés végéig megtartotta.)
A gyakorlatban szintén előforduló egyenes vonalú nem egyenletesen változó (más szóval:
„változva változó”) mozgásokról – melyeknél a gyorsulás értéke időben nem állandó – most
nem ejtünk szót. Ugyanakkor az ilyen mozgásokat is képesek lehetünk kezelni eddigi
ismereteink alapján, amennyiben a mozgás felbontható olyan rövid szakaszokra, melyeken a
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gyorsulás már állandó (vagy legalábbis jó közelítéssel állandónak tekinthető). Ilyen értelemben ezek a mozgások is több egymást követő fázisból tevődnek össze.

4-13. ábra
Az egyenes vonalú egyenletes, ill. egyenletesen gyorsuló mozgásokat demonstráló kísérletek
során szintén több fázisból álló mozgásokkal találkoztunk − például az egyenletesen mozgó
légpárnás siklót annak meglökésével gyorsítottuk, mielőtt magára hagytuk. Ezekben az
esetekben a kísérlet időtartamának legnagyobb részét kitevő mozgásfázist használtuk
demonstráció gyanánt. Hasonló kísérletek végezhetők a 4-14. ábrán látható PASCO szettel is.

4-14. ábra
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Az egyenes vonalú pályán csekély ellenállással gördülő PASCO-kocsival egyenes vonalú
egyenletes (1.) és egyenletesen gyorsuló (2.) mozgás egyaránt előállítható az alábbi módon:
1. A sínpálya végétől ellökött kocsi az ütközők közötti szakaszon (jó közelítéssel) egyenes
vonalú egyenletes mozgást végez (amíg a túloldali ütköző meg nem állítja).
2. A kocsi a sínpálya végére szerelt csigán átvetett fonálra kötött (mérő)súly segítségével
vízszintes irányban egyenletesen gyorsítható − vagyis a hátrahúzott kocsi elengedésének
pillanatától kezdve az előzetesen felhúzott súly süllyedésének időtartama alatt egyenes
vonalú egyenletesen gyorsuló mozgást végez.
Ezen kísérletek különlegessége, hogy a mozgó test helyének, sebességének és gyorsulásának
időbeli változását is nyomon követhetjük, amennyiben a kísérleti elrendezésbe a 4-15. ábrán
látható ún. vektorszkóp (VScope) rendszert is beépítjük. A rendszer lelke egy számítógéphez
csatlakoztatott adatgyűjtő egység, amely a hozzákapcsolt (és a sínpálya végénél elhelyezett)
adó-vevő torony, valamint a kocsira erősített (szintén jeladó-jelvevő) gomb kétirányú
kommunikációját jellemző jelterjedési időkből következtet a kocsi helyzetére. A rendszerhez
tartozó számítógépes program a kocsi pozíciójának időbeli változásán túl az ebből – a
következő fejezetben ismertetett módszer numerikus közelítésével – származtatható
sebesség−idő, ill. gyorsulás−idő függvényt is képes élőben (online módon) megjeleníteni.

4-15. ábra
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A fentebb már leírt PASCO-kocsis kísérletek egyenes vonalú egyenletes (4-16. ábra), ill.
egyenletesen gyorsuló (4-17. ábra) mozgással jellemezhető (az ábrákon sárgával jelölt)
szakaszának telemetriai adatai modernebb méréstechnikai oldalról is alátámasztják az egyes
mozgások kinematikai (mozgástani) elemzése során leírtakat.

4-16. ábra

4-17. ábra

4E. Összetett mozgások
A gyakorlatban ritkán találkozunk színtiszta, egyfajta egyenes vonalú egyenletes vagy
egyenletesen gyorsuló mozgásokkal. Általában ezek valamilyen kombinációit figyelhetjük
meg környezetünkben − ennek illusztrálására nézzünk két példát.
Üljünk be egy kenuba, mellyel folyamatosan evezve induljunk el a partra merőleges irányban,
hogy átkeljünk a Tiszán. Evezési sebességünk legyen 5 km/h, míg a folyó áramlási sebessége
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4 km/h. Mindenki számára nyilvánvaló − valószínűleg többen már tapasztalatból is tudják −,
hogy akárhogyan is szeretnénk, nem a kiindulási ponttal szemben fogjuk elérni a túlsó partot.
Vizsgáljuk meg mozgásunkat! Mi a saját rendszerünkben egyenes vonalú egyenletes mozgást
végzünk a partra merőleges irányban, miközben ugyanilyen mozgást végez a Tisza is, csak
persze a parttal párhuzamosan. A partról nézve viszont kenunk mozgásának iránya nem lesz
sem merőleges, sem pedig párhuzamos a parthoz viszonyítva: tényleges haladásunkat a két
sebességvektor eredője határozza meg (4-18. ábra). Ebben az esetben a valós mozgást két
egyenes vonalú egyenletes mozgás kombinációjaként lehet felírni.

4-18. ábra
A második példánk a következő: v0 = 10 m/s kezdősebességgel vízszintes irányban eldobunk
egy labdát (vízszintes hajítás, 4-19. ábra). A tapasztalatok szerint a labda egy görbe vonalú
pályán haladva előbb-utóbb leesik a földre. Hogyan lehet leírni a mozgását?
Az előző példához hasonlóan ez a mozgás
is felbontható két független elmozdulásra.
Mivel a mozgás során a labdára nem hat
vízszintes irányú erő (tekintsünk el a
közegellenállástól), így vízszintes irányú
kezdősebességét a földet érésig − Newton
I. axiómája szerint, melyről később még
lesz szó − megtartja. Ennek megfelelően a
vízszintes komponens egy v0 sebességű

4-19. ábra

egyenes vonalú egyenletes mozgás lesz.
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Viszont, mivel a labda a Föld gravitációs terében van, függőleges irányban állandó nagyságú
súlyerő hat rá, ezért a függőleges mozgásforma-összetevő egy nulla kezdősebességű egyenes
vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás, azaz szabadesés.
A két mozgástípusra vonatkozó összefüggések segítségével a labda mozgásának pályája és
pillanatnyi sebessége minden időpillanatban meghatározható. Az x-irányú pozíció az eldobáshoz képest t idő múlva: x(t)  v0  t , a z-irányú helyzet pedig: z (t ) 

g 2
 t . A pillanatnyi
2

sebesség az x- és z-irányú pillanatnyisebesség-vektorok (4-19. ábrán zölddel jelölt) eredője,
melynek hossza: v(t)  v 0 2  (g  t)2 , iránya pedig a pálya adott pontban húzott érintőjének
irányával esik egybe. (Erről a későbbiekben még lesz szó.)

M4. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M4-1. Egyenletesen haladó gépkocsikonvojt egy 45 km/h nagyságú egyenletes sebességgel
haladó motoros 7 perc alatt előz meg. A motoros visszafelé jövet ugyanakkora sebességgel
2 perc alatt halad el a gépkocsik mellett. Milyen hosszú volt a konvoj, és mekkora egyenletes
sebességgel haladt mindvégig?
Adatok:

A feladatok megoldásának kezdeti szakaszában sokszor segíthet

km
m
 12,5
h
s
t o  7 min  420 s

egy jó (azaz a megoldás szempontjából informatív) ábra:

v m  45

t v  2 min  120 s
Lk  ?
vk  ?

Mivel a sebességnek a
nagysága mellett iránya is
van, jelöljük ki a pozitívnak tekintett irányt! (A
vázlatban zöld nyíl jelöli.)
Mivel a kocsisor megelőzése szempontjából a motorosnak csak a konvojhoz képest elért
relatív sebessége számít, ezért ábránk elsődlegesen ennek kiszámításában nyújt segítséget:


Odafele a motoros relatív sebessége nyilván a nagyobb sebességű motoros és a lassabban
haladó konvoj közötti sebességkülönbség: v o,rel  v m  v k .
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Visszafelé, ha az előzetesen deklarált pozitív irányhoz képest akarjuk meghatározni a
motoros relatív sebességét: v v,rel   v m  v k  (vm  v k ) .

Mivel egyenes vonalú mozgásoknál a sebességvektor csak két irányba mutathat, skaláris alak
használata esetén a vektor irányítottságát a sebesség előjele hordozza. Vegyük észre továbbá,
hogy a konvoj rendszerében mért relatív sebességeket úgy kaptuk meg, hogy az abszolút
(jelen esetben pl. az országúthoz képest mért) sebességekből kivontuk a viszonyítási rendszer
(esetünkben a konvoj) alapsebességét.
Mivel a konvojhoz rögzített rendszerből nézve a motoros egyenes vonalú egyenletes mozgást
végez, ezért az odafele és visszafele haladásra az alábbi összefüggések teljesülnek:
v o,rel 

Lk
to

 L k  v o,rel t o , ill. hasonló módon v v,rel 

Lk
tv

 L k  v v,rel t v . (*)

Bár ezekben az összefüggésekben sem a relatív sebességek, sem a konvoj hossza nem
ismertek, kihasználhatjuk, hogy a konvoj hossza a haladási iránytól függetlenül ugyanaz:
L k  v o,rel t o  v v,rel t v .

Ebbe az egyenletbe már beírhatjuk az előzetesen felírt relatív sebességeket, melyek
irányításától ezúttal eltekinthetünk (minthogy az elhaladás ideje szempontjából egyedül a
relatív sebesség nagysága fog számítani):
(v m  v k )t o  (vm  v k )t v .
Új egyenletünkben már csak a konvoj vk sebessége ismeretlen, melyet – a számolási
hatékonyság növelése céljából – paraméteresen fogunk meghatározni. (Feladatmegoldás
során többnyire így célszerűbb eljárni.) Paraméteres számításunk a fenti egyenlet vk-ra
történő átrendezését jelenti úgy, hogy az ismert mennyiségekbe egyelőre nem helyettesítünk
be számszerűen:
(v m  v k )t o  (vm  v k )t v
v m t o  v k t o  vm t v  vk t v
vm t o  vm t v  vk t v  vk t o
v m (t v  t o )  v k (t v  t o )
vk  vm

tv  to
− ebben már csak ismert adatok szerepelnek, így be tudunk helyettesíteni.
tv  to

A konvoj sebessége tehát:
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v k  45

km 420s  120s
km 300 s
km 30
km 30
km

 45

 45

5
  25
.
5
h 420s  120s
h 540 s
h 54
h 6
h
6

A konvoj hosszának meghatározásához helyettesítsünk be a (*) összefüggések egyikébe:
km  7
km 7
7
 km
L k  vo,rel t o  (v m  v k )t o   45
 25

h  km  2 13 km .
  h  20
1
h
h  60
3
h 60

3

A számolást m/s-ba átváltott sebességekkel és másodpercbe átváltott előzési idővel is végrehajthattuk volna, ugyanakkor jelen módszerrel is koherens rendszerben számoltunk.
Eredményeink helyességét természetesen – igény szerint – le is ellenőrizhetjük, ha a
kiszámítjuk, mennyi időbe kerül a motorosnak elhaladni a konvoj mellett:
 Konvojjal egy irányban haladva a relatív sebesség, ill. az elhaladási idő:
v o,rel  v m  v k  45

vo,rel

L
 k
to

km
km
km
 25
 20
h
h
h

7
km
Lk
7
7
 to 
 3

h
h  7 min 
vo,rel
60
km 3  20
20
h

 A konvojjal szemben haladva a relatív sebesség, ill. az elhaladási idő:
v v,rel  v m  v k  45

v v,rel

L
 k
tv

km
km
km
 25
 70
h
h
h

7
1
km
Lk
7
1
2
 tv 
 3

h
h
h  2 min 
v v,rel
30
60
km 3  70
70
10
h

M4-2. A Föld és a Nap közepes távolsága 150 millió km. Hány perc alatt érkezik meg a fény
a Napról a Földre?
s  150 106 km  1,5 108 km
km
km
c  300 000
 3 105
(a fény sebessége vákuumban)
s
s
t ?
Mivel a fénysugár egyenes vonalú egyenletes mozgással halad a Naptól a Földig, ezért a meglévő adatokból azonnal kiszámítható, mennyi idő alatt érkezik meg a Nap fénye:
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c

s
t

 t

s 1, 5 108 km 1,5 3


10 s  0,5 103 s  500 s  8 min 20 s
c
3
km
3 105
s

Eredményünk („fénysebesség × időegység” formában megadott) csillagászati távolságegységekkel kifejezve is interpretálható. (A legismertebb ilyen távolságegység a fényév.)
Ekkor azt mondjuk – ebben formában talán sokan hallották már −, hogy az átlagos Nap–Föld
távolság ≈8,3 fényperc.

M4-3. A 100 méteres síkfutás világrekordját a jamaicai Usain Bolt tartja 9,58 másodperccel.
Hány km/h-s átlagsebességgel futotta le a sprintet?
A nyugvó helyzetből induló síkfutás szintén jó példája lehet a többfázisú egyenes vonalú
mozgásoknak: első közelítésben egy rövid, egyenletesen gyorsuló fázissal és egy utána
következő hosszabb, állandó sebességű szakasszal modellezhető. Azonban, mivel a
100 méteres úthossz megtételét a verseny eredményhirdetésekor mindössze egyetlen
időadattal jellemzik, így a mozgásról csak átlagsebességet tudunk mondani:
v átl 

100 m
m
km
km
 10, 44  10, 44  3, 6
 37, 58
.
9, 58 s
s
h
h

M4-4. Egy anyagi pont 3 s alatt egyenes vonalú egyenletes mozgással az (1,5 m; 2 m) pontból
a (0 m; 0,5 m) pontba jutott. Határozza meg a sebességvektort és a sebesség nagyságát!
Mekkora volt a test elmozdulása?
A feladatmegoldást célszerűen a megoldást segítő ábra rajzolásával kezdjük:

P1  r1 (1,5 m; 2 m)

P2  r 2 (0 m; 0,5 m)
t  3s
  
v, v ,  r  ?
A grafikonról könnyen leolvasható adatok:
x  x 2  x1  0 m  1,5 m  1,5 m
y  y 2  y1  0,5 m  2 m  1,5 m
A kezdő P1 pontból a végállapotnak megfelelő P2 pontba mutató elmozdulásvektor definíció
szerint a két helyvektor különbségeként írható fel:
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 r  r 2  r1  (0 m; 0, 5 m)  (1, 5 m; 2 m)  (0 m  1, 5 m; 0, 5 m  2 m)  (1,5 m;  1,5 m)
  
 r  r 2  r1  (x; y)

Az elmozdulás nagyságát az elmozdulásvektor hossza adja meg:

 r  (x) 2  ( x) 2  ( 1,5 m) 2  (1, 5 m) 2  2  (1,5 m) 2  2  (1,5 m) 2  2 1,5 m

3
3
r  2  m 
m
2
2

Ebből az eredményből azonnal adódik a sebességvektor nagysága is:

 r
1 3
1 m
1 2m
2m
v v 


m


.
t
2 s
3s 2
2 s
2 2 s
Magát a sebességvektort derékszögű komponenseinek segítségével adhatjuk meg:
vx 

x 1,5 m
1m


t
3s
2 s

vy 

y 1, 5 m
1m


t
3s
2 s


 

 1 m 1 m
;
  v  (v x , v y )   

2 s 
 2 s



A sebességvektor nagysága a vektor abszolút értékével egyenlő:
2
2
2

1m
2m
 1 m  1 m
1 m

v  v  v 2x  v 2y   



2


 


  2
2 s
2 s
 2 s   2 s 
2 s 

A sebesség nagyságának kétféle kiszámítási módja – nem meglepő módon – ugyanazt az
eredményt adta.

M4-5. Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás a mozgások egymástól nem független
kinematikai jellemzői, hiszen szoros – a matematika nyelvén pontosan megfogalmazható –
kapcsolatban állnak egymással. Derítsük fel e kapcsolat jellegét a már ismert egyenes vonalú
egyenletes, ill. egyenletesen változó mozgásokat jellemző út–idő, sebesség–idő és gyorsulás–
idő függvények grafikonjainak elemzésével! A mozgás típusának meghatározásán túl milyen
egyéb információ nyerhető ki egy-egy grafikonból?
Az s(t), v(t), a(t) függvények közötti kapcsolat, ill. a grafikonjaikból kinyerhető egyéb információk feltárása során az alábbi, korábban már elsajátított ismereteinkre támaszkodunk:
 A 4-7. ábra szerint az egyenes vonalú egyenletes mozgás út–idő függvénye egy állandó
meredekségű egyenes, vagyis a mozgás sebessége állandó.
 A 4-9. ábra szerint az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás sebesség–idő függvénye egy állandó meredekségű egyenes, vagyis a gyorsulás (vagy lassulás) állandó.
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A fentiek alapján pusztán az út–idő grafikonok
ismeretében könnyen eldönthető, hogy két egyenes
vonalú egyenletes mozgás közül melyik sebessége a
nagyobb: mivel a mozgás (állandó) sebessége az s(t)
egyenes meredeksége, ezért a nagyobb meredekségű
út–idő egyeneshez nagyobb sebesség tartozik. – Más
szavakkal megfogalmazva: a nagyobb α irányszögű
egyeneshez nagyobb sebesség tartozik, miután − az
1. fejezetben tanultakat alkalmazva − tg 

s
v.
t

Teljesen hasonló módon, két egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás sebesség–idő grafikonjának
ismeretében eldönthető, hogy a két mozgás közül
melyik a nagyobb gyorsulású. Természetesen az,
amelyiknél adott időtartam alatt nagyobb sebességváltozás következik be, vagyis az a 

v
 tg
t

gyorsulás, azaz a v(t) egyenes meredeksége nagyobb.
(Lassulás esetén a meredekség negatív, így ilyen
esetekben |tgα| képezi az összehasonlítás alapját.)
Az imént vázolt relációk természetesen sokkal egyértelműbben látszódnak, ha egyből az
egyenes vonalú egyenletes, ill. egyenletesen változó mozgást jellemző konstans v(t), ill. a(t)
görbéket tanulmányozzuk. – De milyen egyéb információt hordoznak ezek a grafikonok?
Amennyiben az időmérést t0 = 0 s-kor kezdjük, az
egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test t1 időtartam alatt a 4-7. ábrán látható grafikon (t1, s1) pontjába jut. Sebesség–idő reláció szempontjából ez azt
jelenti, hogy a (t1, s1)-nek megfelelő „1” állapotig az
állandó v1 sebességgel haladó test által megtett út:
v1 

s1
t1

 s1  v1  t1 ,

ami a v(t) grafikon 0-tól t1-ig tartó szakasza alatti
(téglalap alakú) területtel egyenlő.
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Ha a mozgás megfigyelését t0 = 0 s helyett valamilyen
t0 > 0 s-nak megfelelő időpillanatban kezdjük, akkor a
test a sebesség–idő grafikon „1” jelzésű állapotát a
„0” ponttal jelölt állapotból indulva éri el. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a test t0-ban már nem a koordinátarendszer origójában, hanem attól valamilyen s0 távolságban tartózkodott. – A „0” és „1” állapotok között
megtett út ekkor az átlagsebesség definíciójából:
v

s
t

 s  v  t .

Utóbbi eredmény kifejtésével azt is megkaphatjuk, milyen messze jutott a test az origótól:

s1  s0  v   t1  t 0   s1  s 0  v   t1  t 0 
Amennyiben a test már a t0 = 0 s kezdetű időméréskor sem az origóban, hanem attól s0
távolságra tartózkodott, a fenti összefüggés a v sebességű egyenes vonalú egyenletes mozgást
végző test által t idő alatt megtett útra vonatkozó legáltalánosabb összefüggést szolgáltatja:
s(t)  s 0  v  t .
Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást jellemző konstans a(t) grafikonon hasonló
eszmefuttatást folytatva a 4C. alfejezetben már ismertetett sebesség–idő relációkat kaphatjuk
meg. – A gyorsulás grafikonja alatti területből természetesen bármely más mozgás sebességváltozására is lehet következtetni; egyenletes mozgás esetén pl. „a(t) = állandó = 0 m/s2”-ből
Δv = 0, vagyis a kezdősebesség megmaradása következik.
Amint eddig láthattuk, a gyorsulás–idő grafikon bármely típusú mozgás esetén (a görbe alatti
területen keresztül) információt hordoz a mozgás sebességéről. Az egyenes vonalú egyenletes
mozgás esetében már beláttuk, hogy a sebesség–idő grafikon (szintén a görbe alatti területen
keresztül) a megtett út nagyságáról adhat információt. – Vizsgáljuk meg, mit mondhatunk
ezzel kapcsolatban az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló, ill. lassuló mozgás esetén!
Első körben tekintsünk egy olyan egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgást, melynek
sebessége a t0 = 0 s-hoz tartozó v0 > 0 értékről t1 = t idő(tartam) alatt lineárisan nő v1 > v0-ra!
Az ehhez hasonló lineáris függvények görbéje alatti terület kétféleképpen is kiszámítható:
1. Egy T0 területű téglalap és egy T1 területű derékszögű háromszög területének összegeként.
2. A trapéz területére vonatkozó képlet alkalmazásával.
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Az első módszert („négyzet + háromszög”) követve:
T0  v0  t  v 0  (t1  t 0 )  v0  ( t  0)  v0 t ;
T1 

1
1
v  t  (v1  v0 )  t .
2
2

Utóbbi összefüggés felírható olyan alakban is, hogy
az a mozgásra jellemző gyorsulást is tartalmazza:
T1 

1 v1  v 0 2 1
 t   a  t2 .
2 t
2

A v(t) görbe alatti terület a T0 és T1 területek összege:
1
s(t)  v 0 t  at 2 ; ez egyben a t idő alatt megtett út is.
2

Amennyiben a v(t) görbe alatti területet a második („trapéz”) módszert követve számítjuk ki:
T

v0  v1
v v
v v
v v
 t  0 1  (t1  t 0 )  0 1  (t  0)  0 1  t  v átl  t ,
2
2
2
2

ahol vátl az idővel lineárisan növekvő sebességű mozgás átlagsebességét jelenti. – A fenti
összefüggést alkalmas módon átalakítva (az alább bordóval jelölt tagokkal bővítve):
T

v0  v1
1
1
1
1
1
1
 t  v0 t  v1t  v0 t  v 0 t  v 0 t  v1t
2
2
2
2
2
2
2

1
1 v1  v 0 2
1
T  v 0 t  (v1  v 0 )t  v 0 t 
t  v 0 t  at 2 
2
2 t
2

Az ebben a megközelítésben kapott eredményünk azt is jelenti, hogy egyenletesen gyorsuló
mozgás során t idő alatt ugyanakkora utat teszünk meg, mintha végig a kérdéses mozgás
átlagsebességével haladtunk volna. (Ez csak az egyenletesen változó mozgásokra érvényes!)
Most tekintsünk egy olyan egyenes vonalú egyenletesen lassuló mozgást, melynek sebessége
a t0 = 0 s-hoz tartozó v0 > 0 értékről t1 = t idő(tartam) alatt lineárisan csökken v1 < v0-ra!
A függvény alatti terület kiszámításánál a „négyzet +
háromszög területösszeg” megközelítést követve:
T0  v0  t  v 0  (t1  t 0 )  v0  ( t  0)  v0 t ;
T1 

1
1
v  t  (v 0  v1 )  t .
2
2

Utóbbi összefüggést szintén átalakíthatjuk úgy, hogy
a mozgásra jellemző gyorsulást is tartalmazza:
T1 

1 v 0  v1 2
1 v1  v 0 2
1
t  
 t    a  t2 .
2 t
2 t
2
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A v(t) görbe alatti terület ez esetben is a T0 és T1 területek összege, ami egyben a t idő alatt
1
megtett út nagyságát is megadja: s(t)  v 0 t  at 2 . (A „trapéz” módszerrel történő terület2

számítás – melyet terjedelmi okok miatt most nem közlünk – a gyorsuló mozgásnál
ismertetett átalakításhoz hasonló számolással ugyanerre az eredményre vezetne.)
Időben lineárisan változó sebességű mozgásokra kapott eredményeinket összefoglalva
elmondható, hogy a gyorsulást előjelhelyesen kezelve – gyorsuláskor a > 0, lassuláskor pedig
a < 0 – a 4C. alfejezetben ismertetett általános út–idő és sebesség–idő összefüggések bármely
egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásra alkalmazhatók.

M4-6. Egy nyugvó helyzetből induló motoros jármű 20 s-ig 2 m/s2 gyorsulással mozog
egyenes vonalú pályán, majd 10 m/s2 nagyságú állandó lassulással továbbra is egyenes vonalú
pályán halad, amíg meg nem áll. Az elindulástól a megállásig mekkora utat tett meg a jármű?
Adatok:
m
v0  0
(nyugvó helyzetből indulás)
s
t1  20 s
m
a1  2 2 (gyorsulás)
s
m
a 2  10 2 (lassulás)
s
m
v2  0
(a jármű végül megáll)
s
s  ?

A jármű mozgása két szakaszból áll:
1. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás t1 ideig, a1 gyorsulással; a kezdősebesség
v0, a végsebesség v1; a megtett út s1.
2. Egyenes vonalú egyenletesen lassuló mozgás
t2 ideig, a2 gyorsulással; a kezdősebesség v1,
a végsebesség v2; a megtett út s2.
A teljes mozgás során megtett út: s   s1  s 2

(1) Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás
Az első szakasz végén elért sebesség nagysága: v1  v0  a1t1  0

m
m
m
 2 2  20 s  40 .
s
s
s

1
Az első szakasz során megtett út (a legáltalánosabb összefüggéssel): s1  s1,0  v 0 t1  a1t12 .
2

Ebben s1,0-at vehetjük nullának (tegyük fel, hogy az origóból indul a mérés), így v0 = 0 miatt:

s1 

1 2 1
m
m
2
a1t1   2 2   20 s   1 2  400 s 2  400 m .
2
s
2
s

(2) Egyenes vonalú egyenletesen lassuló mozgás
A lassulásból, valamint a kezdő- és végsebesség értékéből kiszámítható, mennyi ideig tartott
ez a szakasz:
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v 2  v1  a 2 t 2

 t2 

v 2  v1

a2

0

m
m 0
 0
s
s 
m
10 2
10
s

m
s
 4s . Az ez idő alatt megtett út:
m
s2

1
s 2  s 2,0  v1t 2  a 2 t 22 , melynek értéke – ha s2,0 a 2. szakasz kezdetéhez tartozó konstans
2

kezdeti úthosszat jelöli, melyet önkényesen nullának választunk:
1
m
1
m
m
2
s 2  v1t 2  a 2 t 22  40  4 s    10 2   4 s   160 m   2 16 s 2  160 m   m
2
s
2 5 s 
s
s 2   m
A jármű által megtett teljes út
A teljes mozgás két szakaszát külön kezelve: s   s1  s 2  400 m  80 m  480 m .
Ha s2 felírásában az s2,0 konstans utat az (eredeti) origótól mért távolságként – vagyis az első
szakasz alatt megtett útként – fogjuk fel, akkor s2,0 = 400 m és így s2 = 400 m + 80 m = 480 m
lenne. Láthatóan ez a megközelítés is jó eredményt szolgáltat.
Érdekességképpen, a jármű mozgását jellemző (demonstrációs programunkkal előállított)
grafikonok szintén megerősítik számításaink eredményét:
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M4-7. Hogyan függ egy állandó lassulással fékező jármű fékútja a lassulás értékétől, valamint
a fékezés kezdő pillanatában mért sebességétől?
v0  0 adott

Számításainkat ezúttal teljesen paraméteresen végezzük, vagyis a v0, v1,

v1  0

a mennyiségeket ismertnek tekintve – még ha konkrét értéket most nem

a  0 adott
s  s(v0 , a)  ?

is rendelt hozzájuk a feladat – olyan összefüggést próbálunk alkotni,
amelyben a megtett út csak v0-tól és a-tól függ.

Az egyenes vonalú egyenletesen lassuló mozgásra érvényes általános összefüggéseink:
1
s(t)  v 0  t   a  t 2 , ahol a fékezés t idejét (még) nem ismerjük.
2

v1  v 0  a  t , amelyből a fékezési idő a többi ismert mennyiség segítségével kifejezhető:

t

v1  v0 0  v 0
v
v

 0  0 .
a
a
a
a

Ezt beírhatjuk az útra vonatkozó összefüggésbe (ami így csak ismert mennyiséget tartalmaz):
2

v 2 a v02
v02 v02
v02
v02
 v  1
 v 
s  v0   0    a    0    0 






.
a
2 a2
a 2a
2a 2 a
 a  2
 a 
Mindez azt jelenti, hogy adott nagyságú lassulás – melynek maximális értékét a jármű
fékrendszerének típusa és állapota, valamint az úttest és a kerék közötti tapadási viszonyok
határozzák meg – mellett a fékút hossza a kezdősebesség négyzetétől függ! (Mint látjuk, a
követési távolság betartásáról és a megfelelő sebesség megválasztásáról szóló intelmeknek
komoly fizikai alapjuk van…)
Ugyanitt megjegyezzük, hogy a v sebességről nulla sebességre történő fékezés során megtett
fékútra kapott eredmény v  2  a  s alakba is írható. Ebben a formában eredményünk nemcsak fékezésre érvényes, hanem a nulla sebességről a gyorsulással s úthosszon elért v végsebességet is jelenti. Ugyanis a fenti összefüggésekbe v0  0, v1  v, a  0 -át helyettesítve:
v  at  t 

s(t) 

v
, melyet beírva az út–idő összefüggésbe:
a

1
1
v2 v2
 a  t2   a  2 
2
2
2a
a

 v  2a s .

Az a megfigyelés, hogy jelen összefüggés az álló helyzetből (v sebességig) történő
gyorsításra, valamint (a v sebességről) az álló helyzetig történő fékezésre egyaránt érvényes, a
két folyamat szimmetriáját tekintve egyáltalán nem meglepő.
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M4-8. Egy folyadékban lévő részecske úgy mozog egyenes pályán, hogy mérési adataink
szerint sebessége v = 2t (m/s), ahol t-t másodpercben kell mérni. A kezdőponttól számítva
milyen távol lesz a részecske 3 s múlva, ha álló helyzetből indul?
v  2t  ms 1  , ha  t   s
v0  0

m
s

t  3s
s(t)  ?

A v(t) kifejezéséből látható, hogy a sebesség – a kezdeti álló
helyzetnek megfelelő nulláról – lineárisan nő az idővel, vagyis
egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgásról van szó.

A sebességre vonatkozó egyenlet mértékegységeit tekintve csak úgy lehet helyes, ha:
m
m
m
v    2 2  t s   a  2 2
s
s
s

A gyorsulás, a kezdősebesség és a mozgás idejének ismeretében a megtett út:
1
s(t)  s 0  v0  t   a  t 2 , ahol s0-t (egyéb megkötés híján) nullának választhatjuk, és v0 = 0.
2

s( t ) 

1
1
m
 a  t 2   2 2  9 s2  9 m .
2
2
s

F4. Gyakorló feladatok és kérdések
F4-1. Mennyi idő alatt előzi meg egy 36 km/h sebességű kerékpáros a mellette 35 km/h-val
haladó társát? Mindkét kerékpár (az első kerék elejétől a hátsó kerék végéig) 180 cm hosszú.
(Az előzés kezdetét, ill. végét jelentő állapotot úgy definiáljuk, hogy az elöl haladó kerékpár
leghátsó pontja és a hátul haladó kerékpár legelső pontja egy közös egyenesen van, mely az
egymással párhuzamosan haladó kerékpárok hossztengelyére merőleges.) Megoldásunkat az
előzés folyamatát (annak főbb stációit) bemutató ábrasorral is illusztráljuk!

F4-2. Mekkora az átlagos Föld–Hold távolság fénymásodpercben kifejezve?

F4-3. A Forma-1 valaha mért legnagyobb átlagsebességű köre a finn Kimi Raikönnen
nevéhez fűződik (Ferrari, 2018), aki az 5793 méter hosszú monzai versenypályát 1:19,119-es
[min : sec] köridővel teljesítette. Mekkora volt a km/h-ban mért átlagsebessége?

F4-4. Definiálja az egyenes vonalú egyenletes mozgást!
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F4-5. Az alábbi képen az egyenes vonalú mozgások szimulálására alkalmas demonstrációs
programmal előállított grafikonok láthatók. Elemzésük segítségével mondja meg, milyen
mozgást végezhetett a legfelső sorban látható kék „dobozzal” jelölt test!

F4-6. A 2 m/s2 gyorsulással induló gépkocsi a 6 m/s sebességet elérve egyenletesen halad
tovább. Milyen messzire jut az indulástól számított 8 s alatt? Út–idő és sebesség–idő
grafikon felrajzolásával is szemléltesse a kocsi mozgását!

F4-7. Mekkora sebességgel érkezik egy kavics a földre, ha egy 12 méter magas toronyból
ejtik ki? (A nehézségi gyorsulás értéke a mi földrajzi szélességünkön g = 9,81 m/s2.)

F4-8. Definiálja az alábbi kinematikai alapfogalmakat: helyvektor, pálya, út, elmozdulás!
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A mozgások jelentős része nem írható le az előző fejezetben tárgyalt egyenes vonalú
mozgások kombinációjaként, hiszen a vizsgált test pályája sok esetben eltérhet az egyenestől,
miután görbe szakaszok is találhatók benne. − Képzeljünk magunk elé egy hullámvasútpályát,
és próbáljuk meg leírni a rajta futó kiskocsi mozgását. Nyilvánvaló, hogy csak egyenes vonalú
mozgásokkal ezt nem tudjuk megtenni a szükséges pontossággal. Viszont, ha a pálya egyes
(elegendően kicsiny) részeit tekintjük, ezeket bátran közelíthetjük egyenes szakaszokkal, míg
más (görbe) részei inkább köríveknek tekinthetők. Az 5-1. ábrából jól látható, hogy egy olyan
meglehetősen összetett mozgás, mint amilyet a hullámvasút kiskocsija ezen a pályán végez,
kiválóan leírható egyenes vonalú mozgások (kék, fekete szakaszok) és különböző sugarú
körmozgások (piros körök) kombinációjaként.

5-1. ábra
5A. Egyenletes körmozgás
Az előbbiek alapján érthető, hogy az egyenes vonalú egyenletes, illetve egyenletesen gyorsuló
mozgások után mindenképpen szólnunk kell néhány szót az egyenletes körmozgásról is.
Egyenletes körmozgásról akkor beszélünk, ha egy test körpályán mozog és azonos körülfutási
irányban egyenlő időközök alatt egyenlő körívhosszakat fut be, bármekkorák is ezek az
időközök. Az egyenletes körmozgást végző test sebességének – melyet kerületi sebességnek
nevezünk − nagysága tehát nem változik (ezért nevezzük a körmozgást „egyenletesnek”).
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Mivel a sebességvektor érintő irányú (erről még lesz szó a továbbiakban), ezért a tangenciális
sebesség elnevezéssel is találkozhatunk. E sebességnek azonban csak a nagysága állandó,
ugyanis iránya helyről helyre változik – és mivel a sebesség vektormennyiség, így vizsgálata
során mind a nagyságára, mind pedig az irányára figyelemmel kell lennünk. Egyenletes
körmozgás esetén tehát az állandó nagyságú kerületi sebességnek az iránya változik, így
sebességváltozás, azaz gyorsulás lép fel. Ezt a változást illusztrálja az 5-2. ábra.

5-2. ábra
A gyorsulás az előző fejezetben lefektetett definíció szerint (számértékben) az időegység alatti
sebességváltozást jelenti, így a fentiek alapján az egyenletes körmozgás esetén is lennie kell
gyorsulásnak. Mivel a gyorsulás szintén vektormennyiség, így nagysága és iránya is van – az
alábbiakban ezeket határozzuk meg az 5-2. ábra segítségével.
Minthogy a gyorsulásvektor iránya a Δv sebességváltozás vektorának irányával egyezik meg,
így először ezt az irányt határozzuk meg. Ehhez a t1 időpillanathoz tartozó v1 sebességvektort
toljuk el a t2 időpillanathoz tartozó v2 sebességvektor kezdőpontjába, majd szerkesszük meg a
sebességváltozást megadó vektort! Az 5-2. ábra bal oldali, áttekintő jellegű részén jelölt α és
az általunk vizsgált Δt=t2-t1 időköz alatti elfordulást jellemző Δϕ szögek merőleges szárú
szögek, ezért egyenlők. Mivel az ábra jobb oldali, nagyított részén felrajzolt – az azonos
hosszúságú v1 és v2 vektorok, valamint a Δv vektor által határolt – háromszög egyenlő szárú,
ezért a gyorsulásvektor a sebességvektorral az alábbi γ szöget zárja be:


180  

 90 
.
2
2

A sebességváltozás iránya elegendően kicsiny Δt időközök, ill. az ezekhez tartozó Δϕ
szögelfordulások esetén γ = 90°-os szöget zár be az adott pontban érintő irányú
sebességvektorral, vagyis a kör középpontja felé mutat. (Az ábrán a jobb láthatóság miatt
viszonylag nagyobb időközű állapotot ábrázoltunk, ezért nem a középpont felé irányul a Δv
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vektor.) Ebből következően a gyorsulásvektor iránya (bármely időpillanatban) szintén a
körpálya középpontja felé mutat, ezért centripetális gyorsulásnak hívjuk.
A centripetális gyorsulás értékét a sebességváltozás Δv nagyságából a következőképpen
számolhatjuk

ki.

Geometriai

megfontolások

alapján

kis

különbségek

esetén

a

sebességváltozást a következő közelítő egyenlettel adhatjuk meg:
v  v   .

A Δt időtartam alatt befutott Δi nagyságú ívhossz a körmozgás egyenletes volta miatt az
alábbi összefüggéssel számolható ki:
i  v  t .

Ugyanezen ívhosszra a geometriai azonosságok szerint – a kérdéses ívhossz a radiánban mért
Δϕ középponti szög alatt látszik – az alábbi összefüggés is érvényes:
i  r   .

Mindezeket behelyettesítve a gyorsulás általános képletébe, a centripetális gyorsulás értéke:

a cp 

v v   v i
v v  t v 2

  


.
t
t
t r
r
r
t

A körmozgások másik fontos – a körmozgás sebességét a középponti szög időbeli változásának gyorsaságával jellemző − paramétere az ω (omega) görög kisbetűvel jelölt szögsebesség, melyet (első közelítésben) az időegység alatti szögelfordulásként definiálunk:



.
t

A szögsebesség szintén vektormennyiség. Iránya a körpálya síkjára merőlegesen a jobb
kezünk segítségével adható meg úgy, hogy ha ökölbe szorított kezünk ujjainak iránya felel
meg a körmozgás irányának, akkor hüvelykujjunk a szögsebességvektor irányába fog mutatni.
(Az 5-2. ábrán a szögsebesség például az ábra síkjára merőlegesen befelé mutató vektor
lenne.) A szögsebesség SI-mértékegysége a radián/másodperc (rad/s).
A körmozgást jellemző kétféle sebesség egymástól nem független; az állandó görbületűnek
feltételezett körpálya r sugara teremt közöttük kapcsolatot:
v

i r  

 r .
t
t

Ennek alapján a centripetális gyorsulás a pályasugár – kerületi sebesség mennyiségpárhoz
hasonlóan a körpálya sugarával és a szögsebességgel is kifejezhető:
v 2 r 2  2
a cp 

 r  2 .
r
r
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Egyenletes körmozgás esetén a szögsebesség is egy állandó mennyiség. Mivel az egyenletes
körmozgást végző test egy teljes (Δϕ = 2π középponti szögnek megfelelő) körülfordulást
éppen az egy teljes kör megtételéhez szükséges Δt = T periódusidő alatt tesz meg, ezért a
szögsebesség nagysága az ilyen jellegű speciális esetekben:



teljes fordulat
t teljes fordulat



2
.
T

5-3. ábra
Az egyenletes körmozgás hatásosan demonstrálható az 5-3. ábrán látható kísérleti berendezéssel, amelynek egy szabályozható fordulatszámú villanymotorral megforgatott sínpálya
(5-3.a. ábra) képezi az alapját. A sínpályába illő és abban könnyen gördülő henger alakú
testet (5-3.b. ábra) a sín és egy, a testhez kötött – a forgástengelynél eredő – damil együttese
tartja körpályán (5-4.a. ábra), melynek sugara a motor fordulatszámával, vagyis a körmozgás
szögsebességével szabályozható. Az 5-4.b. ábrán látható fényképen a sínpálya piros színű
jelölései mellett a henger alakú test egymás utáni pozíciói is egy-egy körívet rajzolnak ki.

5-4. ábra
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5B. Egyenletesen változó körmozgás
Ha az egyenlő időközök alatt befutott ívhosszak vagy elfordulási szögek nem egyenlők,
hanem ehelyett a konstanstól különböző függvények szerint alakulnak – és ezáltal a szögsebesség sem állandó –, változó körmozgásról beszélünk. A szögsebesség időbeli változásának gyorsaságát jellemző Δω/Δt hányadossal kiszámítható mennyiséget szöggyorsulásnak
hívjuk és β-val (kis görög „béta” betűvel) jelöljük. A szöggyorsulás számértéke a
szögsebesség időegységre eső megváltozását adja meg, mértékegysége [β] = rad/s2. (A radián
jelölésének egyezményes elhagyása esetén 1/s2-et is szokás írni.) − Állandó szöggyorsulás
esetén a körmozgást egyenletesen változónak nevezzük; ekkor az egyenes vonalú
egyenletesen változó mozgások jellemzésére felállított összefüggésekkel analóg módon
adhatók meg a jellemző fizikai mennyiségek függvényei (5-1. táblázat).
EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN

EGYENLETESEN VÁLTOZÓ KÖRMOZGÁS

VÁLTOZÓ MOZGÁS

Gyorsulás: a 

v
t

Szöggyorsulás:  


t

A sebesség időfüggése: v(t)  v0  a  t ,

A szögsebesség időfüggése: (t)  0    t ,

ahol v0 a kezdeti sebesség

ahol ω0 a kezdeti szögsebesség

a
A megtett út időfüggése: s(t)  v 0  t   t 2
2


A forgásszög időfüggése: (t)  0  t   t 2
2

5-1. táblázat
Természetesen, ha van (nullától különböző) szöggyorsulás, akkor a kerületi sebesség sem
lehet állandó, így a centripetális (más néven sugárirányú, azaz radiális) mellett tangenciális
vagy érintőirányú gyorsulás is fellép. Ennek értékét a következő képlettel tudjuk kiszámítani:
at 

v t (r  )
r  


 r  .
t
t r áll. t

5C. A sebesség és a gyorsulás általános megadása
Egy mozgás jellemzésére több paramétert is használhatunk. Sok esetben az egyes
mennyiségek összetéveszthetők, ezért különös odafigyelést igényel, hogy mit is kell érteni
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ezen mennyiségek definíciója alatt. A különbségek kézzelfogható illusztrálására vegyük azt a
példánkat, amikor gépkocsival elmentünk Pécsről Miskolcra (4-3. ábra). Azt a görbehosszat,
amelyet a haladás közben az autónkkal ténylegesen bejártunk, nevezzük útnak (s) − ha tudjuk
az út megtételéhez szükséges időt (t), akkor ki tudjuk számolni az átlagsebességünk értékét:
v átl 

s
t

s 

 v átl 
.
t 


A fenti mennyiségek skalármennyiségek, egy számmal és egy mértékegységgel megadhatók.
Az előző fejezetben az elmozdulás fogalmát is bevezettük, mégpedig a vég- és a
kezdőponthoz húzott helyvektorok különbségeként, azaz vektormennyiségként. Figyelemmel
kell lenni arra, hogy semmiképpen sem szabad összekeverni az utat és az elmozdulást!
Először is azért, mert − mint az előbbiekből látható volt − az egyik skalár-, míg a másik
vektormennyiség. Másrészt pedig azért, mert ahogy a 4-3. ábrán láthattuk, a ténylegesen
befutott út és az elmozdulásvektor nagysága között igen nagy különbség is lehet. Egyezés
szigorúan csak egyenes vonalú (és állandó menetirányú) mozgások esetén áll fenn.
A mozgások leírására szokás használni még az átlagsebesség-vektort is. Ez az elmozdulásvektor és az elmozdulási idő hányadosával adható meg:

r

v átl 
.
t
Ez is vektormennyiség, így nem tévesztendő össze a skaláris átlagsebességgel, ami általános
esetben értékét tekintve sem egyenlő az átlagsebesség-vektor hosszával. Kivétel akkor lehet,
amikor a vizsgált mozgás tisztán egyenes vonalú.
Amennyiben a fenti mennyiségek Δt időtartamra vonatkoztatott átlagértéke helyett azok
pillanatnyi értékét kívánjuk meghatározni, a megfelelő hányadosokat egyre kisebbre vett
(ideális esetben nullához tartó) időintervallumra kell kiértékelni. Ily módon az elmozdulásvektor segítségével a pillanatnyisebesség-vektor általános definíciója:


 r dr 

v pill  lim

r,
t 0 t
dt
azaz a helyvektor idő szerinti első differenciálhányadosa (más néven deriváltja). A fentiekhez
hasonló módon alakult ki a (pillanatnyi) gyorsulásvektor legáltalánosabb definíciója is:





v dv d dr d 2 r 
a  lim


 2 r,
t 0 t
dt dt dt dt
96

5. GÖRBE VONALÚ MOZGÁSOK
vagyis a gyorsulásvektor a (pillanatnyi) sebességvektor idő szerinti első, ill. a helyvektor idő
szerinti második deriváltja. – A körmozgások kapcsán bevezetett szögsebesség, ill.
szöggyorsulás fogalmát a fentiek analógiájára az alábbiak szerint általánosíthatjuk:
pill  lim

t 0

 d 

 ,
t dt

 d d d d 2  



.
t 0 t
dt dt dt dt 2

  lim

(Ugyanitt megjegyezzük, hogy speciálisan az idő szerinti deriválást a kérdéses mennyiség fölé
tett ponttal is szokás jelölni: az első deriváltat egy ponttal, míg az ennek ismételt
differenciálásával kapott második deriváltat két ponttal.)
Általános esetben, görbe vonalú mozgásoknál a gyorsulásvektor két komponensét szokás
megadni (5-5. ábra): a pálya érintőjének irányába eső tangenciális gyorsulásvektort (at) és az
erre merőleges, ún. normális komponenst (an):

 dv

v2 
at 
, ill. a n  n .
dt
r
Utóbbi komponens nagysága azon körmozgás centripetális gyorsulásával egyenlő, amely az
5-5. ábrán barna vonallal jelölt görbét az adott pontban r sugarú körrel közelítő körpályán
történne. (A centripetális gyorsuláskomponens bármely pontban e körív középpontja felé
mutat, amit vektori írásmódban a pálya adott pontban húzott érintőjére merőlegesen a
középpont felé mutató, egységnyi hosszúságú n normálvektorral jelölünk.) Az általános görbe
vonalú mozgások gyorsulásvektora a fenti két komponens vektori eredője: a = at + an.

5-5. ábra
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5D. A differenciálhányados szemléletes fizikai jelentése
A mozgásokat jellemző függvények – pl. r(t) vagy φ(t) – menetéről a változásuk gyorsaságát
jellemző mennyiségek – pl. v(t) vagy ω(t) – egyre kisebb időintervallumra számított, és
Δt → 0 határesetben pillanatnyinak nevezett értékei lényegesen több információt hordoznak a
nagyobb intervallumra vonatkozó átlagértékeknél. Bárki beláthatja, hogy például egy másfél
órás, 90 km-es autóút részletesebb és pontosabb elemzése esetén sem mindegy, hogy azt
egyetlen számadattal (a 60 km/h nagyságúnak adódó átlagsebességgel), vagy 30 perces, 10
perces, 5 perces, 1 perces, vagy éppen 1 másodperces intervallumokban megadott
sebességértékek sorozatával jellemezzük. (Részletesebb vizsgálat vagy menetidő-tervezés
esetén a 10 vagy 5 perces időintervallumon vett átlag már alkalmas lehet egy lakott település
miatti sebességkorlátozás hatásának figyelembevételére, ugyanakkor nem kezeli például a
pirosra váltó jelzőlámpák miatti 1-2 perces teljes megállásokat.) A kinematika tudományának
fejlődésével tehát természetes módon merült fel az igény a mozgásokat jellemző
(szög)sebesség és (szög)gyorsulás pillanatnyi értékének nyomon követésére – az ehhez
szükséges matematikai eszköztárat adja kezünkbe a differenciálás (egyszerűbb nevén:
deriválás) művelete.
A továbbiakban a függvények deriváltjának másik, fizikai szempontból releváns jelentését
vizsgáljuk meg egy, a művelet bevezetését interaktívan bemutató demonstrációs programunkról származó képsorozat (5-6. ábra) segítségével. – Előbb azonban idézzük fel, hogy a matematikai összefoglalóban milyen módon adtuk meg egy f(x) függvény menetét!
Egy függvényt legtöbbször grafikonnal, vagy még tömörebben az egyenletével szokás
megadni – pl. az 1-2. ábrán látható egyenest az f(x) = m∙x+b egyenlettel. Előbbi példa
kapcsán azt is láthattuk az 1. fejezetben, hogy ha a függvényt leíró pontos formulát esetleg
nem is ismernénk, grafikonjának elemzésével mégis gyűjthetünk információt – esetünkben az
m = Δy/Δx meredekség és a b = f(0) tengelymetszet értékeket – a függvény menetéről.
Hasonló módszert alkalmazhatunk más függvény esetén is, melynek menetét az x abszcisszájú
pontjai környezetében felvett Δx szélességű intervallumon képzett, az adott pont helyétől
függő m(x) „lokális meredekségek” sorozatával számszerűen is jellemezhetjük:
m(x) 

(f (x)) f (x  x)  f (x) f (x  x)  f (x)


x
(x  x)  x
x

(x  ÉT) .

Mivel ez, a Δx intervallumra kiszámolt meredekség az intervallum szélső pontjainak y- és xkoordinátái közötti különbségek (differenciáinak) hányadosa, differencia- vagy különbségi98
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hányadosnak hívjuk. A differenciahányados „nagyon kicsi” intervallumra, idealizált esetben
pedig a Δx→0 határesetnek megfelelő (továbbra is egyfajta meredekséget megadó) értékét
nevezzük differenciálhányadosnak. – Ezen előismeretek birtokában vizsgáljuk meg az alábbi
képsort (5-6. ábra), melyen egy függvénynek egy adott pontja körül egyre szűkebbre vett Δx
intervallumára számoltuk ki a differenciahányadosokat! (A differenciahányados a kékkel, míg
a differenciálhányados a narancssárgával jelölt szakaszok meredeksége a szürke vonallal
jelölt függvény pirossal kiemelt pontja környezetében.) A képsorozat jól mutatja, hogy a
kiértékelés alapjául szolgáló intervallumnak a kérdéses ponthoz történő szűkítése során a
kékkel jelölt szelő szakaszok egyre inkább az adott pontban húzott narancssárga érintőhöz
tartanak, miközben meredekségeik relatív különbsége is egyre csökken. A differenciálhányados tehát a függvény adott pontjához húzott érintő meredekségét adja meg.

5-6. ábra
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5-6. ábra (folytatás)
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5-6. ábra (folytatás)
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De miért is releváns mindez kinematikai megfontolásaink szempontjából? Ha egy f(x)
függvény x szerinti deriváltja a függvény adott x abszcisszájú pontjában húzott érintőjének
meredekségével („változási gyorsaságának” helyi értékével) egyenlő, akkor a kinematikában
használatos időfüggő f(t) függvények – esetünkben r(t), v(t), φ(t) vagy ω(t) – idő szerinti
deriváltja e függvények adott időpillanathoz tartozó pontjában húzott érintőjének meredekségét jelenti. Ennek egyik legszembetűnőbb következménye, hogy a v(t) pillanatnyisebességvektor – melyet az r(t) helyvektor idő szerinti első differenciálhányadosaként definiálunk –
bármely időpillanatban az r(t) helyvektor végpontja által megadott függvénynek, vagyis a
mozgás pályájának az érintője. (Ez a reláció teljesült az előző fejezetben tárgyalt vízszintes
hajítást végző test eredő sebességvektora és parabolapályája viszonylatában is.)
M5. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M5-1. Hányszor nagyobb az óra mutatóinak (óra-, perc-, ill. másodpercmutató) szögsebessége, mint a Föld tengely körüli forgásának szögsebessége?
Mivel a referenciaként szolgáló Föld TF = 24 óra alatt fordul meg egyszer a tengelye körül (és
a földfelszín bármely pontja egy-egy, a Föld forgástengelyére merőleges síkban ugyanakkora
szögsebességű egyenletes körmozgást végez), így a Föld forgásának szögsebessége:
F 

2 2 
2
2
.



TF 24 h 24  3600 s 86400s

Az óramutató (kismutató) Th = 12 óra alatt tesz meg egy teljes kört, így szögsebessége:
h 

2 2
2
2
.



Th 12 h 12  3600 s 43200s

A percmutató (nagymutató) Tmin = 1 óra alatt tesz meg egy teljes kört, így szögsebessége:
min 

2  2
2
.


Tmin 1h 3600 s

A másodpercmutató Tsec = 1 perc alatt tesz meg egy teljes kört, így szögsebessége:
sec 

2
2
2
.


Tsec 1min 60 s

Az egyes szögsebességek – kérdéseket megválaszoló – aránya az alábbiak szerint alakul:
2
h 43200 s
1


 86400 s  2 .
F
43200 s
2
86400s

Az óramutató szögsebessége tehát a Föld forgási
szögsebességének kétszerese.
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min
F

2
1
3600s


 86400 s  24 .
3600 s
2
86400s

2
sec
1
60s


 86400 s  1440 .
F
60 s
2
86400 s

A percmutató szögsebessége tehát a Föld forgási
szögsebességének 24-szerese.

A másodpercmutató szögsebessége tehát a Föld
forgási szögsebességének 1440-szerese.

Megjegyezzük, hogy az egyenletes körmozgás szögsebességére vonatkozó összefüggés
általános alakjával számolva még hamarabb látszódna, hogy az aktuális szögsebesség-arány a
periódusidők hányadosainak reciprokával egyenlő.
Egyes feladatok megoldása során előfordulhat, hogy a kérdésre egzakt számolás nélkül,
pusztán „józan paraszti eszünkre” támaszkodva is helyes választ tudnánk adni. Számolásunk
ellenőrzése céljából most következzék ez a megoldási mód is:


Az óramutató egy nap alatt két teljes fordulatot tesz meg, míg a Föld csak egyet, vagyis az
óramutató szögsebessége kétszer nagyobb, mint a Földé. 



A percmutató egy óra alatt tesz meg egy teljes fordulatot, miközben a földi nap (a Föld
forgási periódusideje) 24 órából áll. Ez azt jelenti, hogy a percmutató szögsebessége 24szerese a Földének. 



A másodpercmutató percenként fordul körbe egyszer, míg egy földi nap 24∙60 = 1440
perces. Ebből következően a másodpercmutató szögsebessége a Földének 1440-szerese. 

(E meggondolások hátterében természetesen a fenti számítások során látott tendencia áll.)

M5-2. Egy 810 km/h sebességgel haladó repülőgép 10 km sugarú körpályán mozog. Mekkora
a repülőgép szögsebessége, periódusideje, centripetális gyorsulása? Mennyi idő alatt tesz meg
egy félkört a repülőgép?
v  810

km 810 m
m

 225
h
3, 6 s
s

r  10 km  10 10 m  10 m
, T, a cp , T1/ 2  ?
3

4

Első lépésben rendszerezzük az ismert, ill. meghatározandó
mennyiségeket és előbbieket átváltjuk SI-egységekbe.

A repülőgép szögsebessége a kerületi sebesség és a körpálya sugarának ismeretében azonnal
meghatározható:
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m
1
225
2, 25 10 2
v
s  2, 25 102 1  2, 25 102 rad  22,5 mrad .
v  r      4 s 
4
r 10 m
10
s
s
s

A szögsebesség ismeretében már meghatározhatjuk a periódusidőt. Azonban, amennyiben
szeretnénk elkerülni az általunk számított mennyiségek további behelyettesítésével járó
kerekítési hibák növekedését, ill. a korábbi számításaink során esetlegesen elkövetett
hiba/hibák jelentette kockázatot, célszerűbb, ha a keresett mennyiségeket a feladatban
megadott adatokkal próbáljuk meg kifejezni. – Esetünkben, mivel a kerületi sebesség és a
körpálya sugara ismert, és tudjuk, hogy az egyenletes körmozgást végző test egy teljes (a kör
kerületével egyenlő hosszúságú) körívet éppen egy periódusidő alatt tesz meg:
v

K kör 2  r  
2  r   2 104 m  3,14

 T

 2, 79 102 s  279 s  4, 65 min .
T
T
v
m
2, 25 102
s

Mivel a periódusidőt már ismerjük, és tudjuk, hogy a repülő a körpálya mentén egyenletesen
mozog, ezért fél kört egy fél periódusidő alatt tesz meg:
 r    T 279 s
T1/ 2  
 139, 5 s .
 
2
 v  2

A centripetális gyorsulás szintén direkt módon kifejezhető az eleve ismert mennyiségekkel:
2

2

m
m


m2
225 
2, 25 102 
2, 252  104 2
2


v
s
s 
s  5, 06 m .
a cp 
 4  

4
r
10 m
10 m
s2
104 m

M5-3. Egy levegővel hajtott ultracentrifuga egyenletesen gyorsulva a maximális, percenkénti
110 000-es fordulatszámát 30 s alatt éri el. Hány fordulatot tesz meg eközben?
A feladat megoldásához először is fel kell
ismernünk, hogy a változó ω(t) szögsebességű forgómozgást végző centrifuga
falának P pontja a forgástengelyre merőleges síkban fekvő r sugarú körpályán ω(t)
szögsebességű, és a feladat szerint egyenletesen gyorsuló körmozgást végez. (Ezen
alapul a haladó és a későbbiekben tárgyalandó forgómozgás közötti analógia is.)
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Miközben a P pont – Δt időtartam alatt – a P’ jelű helyzetbe kerül, Δφ szöggel fordul el, és
ennek megfelelően Δs utat / ívhosszat tesz meg. Ebből következően:
s  r   

s

 r
,
t
t

melyből Δt → 0 határesetben v  r   következik. Utóbbi egyenlet idő szerinti deriválásával:
dv
d
r
, azaz a  r  .
dt
dt

Mindez azt támasztja alá, hogy a forgómozgás és a körmozgás kinematikai szempontból
ugyanúgy tárgyalható. – Amennyiben a Δφ középponti szöghöz tartozó s(t) ívhosszat a P
pont egyenletesen gyorsulva teszi meg:
1
s(t)  s 0  v0  t   a  t 2
2



s(t) s 0 v 0
1 a
   t    t2
r
r
r
2 r

1
 (t)  0  0  t    t 2 ,
2

ahol φ0 egy tetszőleges, az időmérés kezdetéhez tartozó konstans középponti szög, ω0 a
kezdeti szögsebesség, és β a mozgás során mindvégig állandó szöggyorsulás.
A feladat:
0  0 (megegyezés kérdése)
0  0 (a feladat leírása szerint a centrifuga feltehetően nyugvó helyzetből indult)
  áll. (a centrifuga egyenletesen gyorsuló forgómozgást végez)
t  30 s

n max  110 000

1
1
1
 110 000
 1833,33
min
60s
s

n  ?
t

Az egyenletesen gyorsuló forgómozgás / körmozgás szögsebessége az idővel lineárisan nő,
amiből meghatározhatjuk a szöggyorsulás értékét:
(t)  0    t
max    t    max t
Bár a feladat látszólag semmit sem mond a szögsebesség végső, maximális értékéről, de a
gyakorlatban általában 1/min (rpm) egységekben megadott fordulatszámot 1/s-ba átváltva
láthatjuk, hogy:
1  1
n   ,
s  T

vagyis a másodpercben mért periódusidő reciproka, melyet frekvenciának nevezünk.
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A fordulatszám és a frekvencia tehát lényegében ugyanazt a mennyiséget jelölik, csak a
mértékegységükben különböznek (rpm, ill. Hertz).
A mértékegységek átváltásából eredő felismerésünk tükrében:
max 

2
 2  n max
Tmin

 

max 2  n max

.
t
t

A β szöggyorsulással t idő alatt megtett (kumulált) körülfordulási szög:
1
1
1
(t)  0  0  t    t 2  0  0  t     t 2     t 2 .
2
2
2

A teljes körülfordulások számát úgy kaphatjuk meg, ha a kumulált körülfordulási szöget leosztjuk az egy teljes körülforduláshoz tartozó középponti szöggel (ami 2π rad):

 n(t ) 
i

i

(t)
.
2

Zölddel kiemelt részeredményeinket összefoglalva, és egyetlen összefüggésbe írva:

1

1 1

 n  2 (t)  2  2 t

2

t

n 
t

n max
t
2

1833,33
2

1
s



1 1 2 n max 2 n max

t 
t , azaz
2
2 2
t

15

 30 s  27 500 fordulat

(Eredményünk helyességéről egy másik gondolatmenetet követve is meggyőződhetünk: a t
idő alatt megtett teljes fordulatok száma a 0-tól nmax-ig lineárisan növekvő n(t) függvény
grafikonja alatti területtel is megadható, ami éppen számításaink végeredményével egyenlő.
A feladatban szereplő egyenletesen gyorsuló esetben egyébként a centrifuga éppen annyi
fordulatot tesz meg t idő alatt, mintha mindvégig a maximális fordulatszám felének megfelelő átlagos fordulatszámmal forgott volna.)

M5-4. A kinematikai alapfogalmak legáltalánosabb definícióinak bevezetése során felismertük, hogy a pillanatnyisebesség-vektor mindig a pálya adott pontban húzott érintőjének
irányába mutat. Milyen gyakorlati példákkal tudnánk igazolni állításunkat?
A sebességvektor pályához képesti érintő iránya azokban az esetekben érzékelhető legjobban,
amikor a mozgó test egy adott időpillanaton túl nem az eredeti pályagörbén marad, hanem
legutolsó elmozdulási irányának egyenes folytatásában, vagyis – a pillanatnyi sebesség
definíciójából adódó dr = v∙dt összefüggésnek megfelelően – az eredeti pályagörbére jellemző
legutolsó pillanatnyisebesség-vektorának irányában halad tovább.
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Ilyen esetek tipikusan akkor következnek be, amikor a testet a pályáján tartó erő hirtelen
megszűnik, pl. egy úton közlekedő jármű esetében valamilyen okból azonnali tapadásvesztés
következik be. (Az erő fogalmáról a 6. fejezetben, míg a tapadásról a 8. fejezetben lesz szó.)

1. esettanulmány (Forma-1): Lewis Hamilton autóversenyzőnek a 2015-ös Kanadai Nagydíj
második szabadedzésén, a versenypálya 180°-os visszafordítójának féktávján bekövetkező
kicsúszása (https://www.youtube.com/watch?v=9bmFSPtlE6A).
Az eredeti videóból kivágott képkockák 7 darabos sorozatán szemléltetett kicsúszás az autó
vastag vízréteggel borított pályán történő felúszása miatt következett be.

A tájékozódást segítő referenciapontok: a kanyar
belső oldalán lévő kerékvető eleje; az 1-3. képeken
a bal szélen látható fekete kamera és a pálya jobb
oldalán futó korláton látható piros jelzőlámpák; a 47. képeken a jobb szélen, majd sarokban látható (az
1-3. képeken második) piros lámpa.
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Az eredeti videóból kiemelt puszta képsorozat is egyértelműen mutatja, hogy az 1-3.
képkockák alatt az autó egyenes vonalban haladt (és fékezett) a kanyar előtt. Az úttestet borító
vastag vízrétegen történő „felúszás” (drasztikus súrlódáscsökkenés) miatt azonban a pilóta
nem tud tovább fékezni, majd kanyarodni sem, így a fékezés megszakadásának pillanatát
jellemző v3 sebesség megtartásával a fékezési irány folytatásában halad tovább (4. képkocka).
Az 5-7. képeken határozottan látszódik, hogy az autó az esőgumik vízkiszorítása miatt környezetüknél kevésbé vizes egyenes keréknyomok folytatásában csúszik tovább. – Ez a nyomvonal az egyenes vonalú fékezés során bejárt pálya folytatása és egyben érintőjének iránya.
A következő esettanulmány során látni fogjuk, hogy a vizes pályán történő kicsúszáshoz az
előzőnél jóval kisebb vízmennyiség is elég lehet – az enyhén ázott, hétköznapi kifejezéssel
élve „nyálkás úttest” jelenségével bizonyára már a kedves Olvasó is találkozott.

2. esettanulmány (Forma-1): Lewis Hamilton a 2017-es Brazil Nagydíj időmérő edzésén az
enyhén nedves aszfaltú versenypálya egyik gyors kanyarjában elvesztette az autója feletti
irányítást, melynek eredményeként a pálya melletti bukóteret övező gumifalba csúszott.
(https://www.youtube.com/watch?v=jdKC64g6JNo&feature=player_embedded)
Az eredeti videóból kivágott képkockák 8 darabos sorozata az alábbi, tájékozódást segítő
referenciapontok figyelembevételével készült: a képek bal oldalán látható, a pálya melletti
gumifal fölé szerelt reklámtábla; a képek alján látható sötét korlátban lévő, a füvön keresztül
érkező szervizútnál található megnyitás; a szervizúttal szembeni gumifal élénk narancssárga
szakasza melletti megnyitása.
Az 1-2. képkockák jól mutatják, hogy a kanyar megkezdésekor az autó még a versenyzők
által követendő pályavonalon halad (ám a kanyarbemeneti sebesség már ekkor is túl nagy).

A 3-4. képkockától kezdve megszűnik a hátsó kerekek tapadása, és megindul a kicsúszás.
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A további (4-8.) képkockák tanúsága szerint az autó egyenes vonalban csúszik a bukótérbe –
ez az egyenes a kicsúszás kezdete előtti utolsó pillanatnak (nagyjából a 2. képkockán látható
állapotnak) megfelelő pillanatnyisebesség-vektor által meghatározott érintő irányába esik.

Amint az itt tárgyalt eset is mutatja, a kanyarvétel közben történő kicsúszás demonstrálja
leglátványosabban, hogy a pillanatnyi sebesség a pálya érintőjének irányába mutat. Utolsó
esettanulmányunkban egy hasonló incidenst dolgozunk fel – itt azonban a kanyarodási sebesség helytelen megválasztása mellett a száraz, de poros aszfalt is elegendő volt a kicsúszáshoz.

3. esettanulmány (kerékpársport): Adam Yates a 2018-as francia kerékpáros körverseny, a
Tour de France 16. szakaszának végén az utolsó hegyről lefelé vezető lejtmenet egyik
kanyarjában a kelleténél több kockázatot vállalt, ami néhány horzsolásba és a szakaszon addig
elfoglalt vezető pozíciójába került. (https://www.youtube.com/watch?v=qBQC4trgLX0)
Az eredeti videóból kivágott képkockák 6 darabos sorozata az alábbi, tájékozódást segítő
referenciapontok figyelembevételével készült: a kanyar belső oldalán lévő füves részen látható szürke aszfaltdarab, illetve a kanyar kimeneti oldalán távolabb, terpeszben álló emberek.
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(Az eredeti felvételt a versenyzőt követő motorkerékpár operatőr utasa készítette, így az eset
dokumentálása közben a kerékpárossal együtt haladt.)
A képsorozat jól mutatja, hogy az 1-2. képkockákon követett kanyaríven kifelé csúszik a
kerékpár kereke (3. képkocka), ami a kerékpáros eleséséhez (4. képkocka), majd a kanyarív
érintője mentén történő további csúszásához (5-6. képkockák) vezet.

Mint látjuk, nagy sebességű kerékpározás esetén nem véletlenül írják elő a fejvédő viseletét…

M5-5. Írjuk fel az r sugarú, origó középpontú körpályán egyenletes körmozgást végző test
centripetális gyorsulásának vektori alakját!
A centripetális gyorsulás vektori alakjában acp (e fejezetben már ismertetett) nagysága mellett
az irányára is utalnunk kell valamilyen formában. Mivel a centripetális gyorsulás a test felől a
körpálya koordináta-rendszerünk origójában lévő középpontja felé mutat, elmondható, hogy a
mozgás leírásához egyébként is használt r helyvektorral bármely időpillanatban ellentétes
irányú. Miután a helyvektor által meghatározott irányt célszerűen az er egységvektorral szokás
jelölni, a centripetális gyorsulás vektori alakjának egyik lehetséges formája:


v2 
v2 r
a cp   er  
,
r
r r
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ahol a negatív előjelet a helyvektor radiálisan kifelé mutató irányával ellentétes (a körpálya
centruma felé mutató) irány jelölése miatt kell használnunk.
Amennyiben a centripetális gyorsulást a körpálya sugarával és a szögsebességgel szeretnénk
kifejezni, akkor – mivel a kör rádiusza egyben a helyvektor hosszával egyenlő – az alábbiak
szerint járhatunk el:





a cp  2 r  er  2   r  er   2  r .

A centripetális gyorsulás harmadik – eddig nem említett alakja – a kerületi és szögsebesség
közötti kapcsolatot meghatározó formula felhasználásával:


a cp  2 r    r   v  a cp   v  er .

F5. Gyakorló feladatok és kérdések
F5-1. Definiálja a szögsebességet (a legáltalánosabb meghatározás segítségével)!

F5-2. Egy egyenletes körmozgást végző test sebessége 2 m/s, szögsebessége 15 s–1. Mekkora
a pálya sugara? Mennyi idő alatt tesz meg a test egy teljes kört?

F5-3. Foglalja össze, milyen párhuzam vonható az egyenes vonalú haladó mozgások és a
körmozgások kinematikai leírása között! Mely kinematikai alapmennyiségek feleltethetők
meg egymásnak, és hogyan adható meg ezek általános definíciója? Hogyan alakul e
mennyiségek időfüggése egyenletes, ill. változó mozgások esetén? – Válaszait az 5-1. táblázathoz hasonló formában is rendszerezze!

F5-4. Adja meg a (pillanatnyi) sebesség, ill. gyorsulás legáltalánosabb érvényű definícióját!

F5-5. Rajzolja fel, hogyan néz ki egy állandó sebességgel, egy egyenletesen fékezve, ill. egy
egyenletesen gyorsulva kanyarodó jármű mozgását jellemző gyorsulásvektor! Ábráin a
gyorsulásvektor komponenseit is jelölje!

F5-6. Milyen hasonlóságok, ill. különbségek vannak egy kinematikai mennyiség átlagértékének és pillanatnyi értékének meghatározása között? Mely mennyiségek definiálása során kell
figyelnünk ezekre a különbségekre?
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Az előző fejezetekben az alap mozgásformákat és azok főbb jellemzőit tekintettük át − a
következőkben a mozgást kiváltó okokat fogjuk tanulmányozni. A mérnöki munka célja sok
esetben olyan hatások kialakítása, illetve kiváltása, amelyek az aktuális feladatnak megfelelő
testet, tárgyat, gépet, épületet stb. meghatározott mozgásra késztetik vagy éppenséggel
megakadályozzák a nemkívánt mozgásokat.
A dinamika (erőtan) az a tudományág, amely egy test mozgásának és
a mozgás okának kapcsolatát vizsgálja, feltárja és leírja a közöttük
lévő törvényszerűségeket. A dinamika alaptörvényeinek (axiómáinak)
felállításában és rendszerezésében főként Isaac Newton (1642.
december 25. – 1727. március 20.) angol fizikus, matematikus és
csillagász (6-1. ábra) szerzett elévülhetetlen érdemeket. (A félév
során tárgyalt klasszikus mechanikát az ő munkássága előtti tiszteletadás folytán newtoni mechanikának is szokás nevezni.) Jelen fejezet6-1. ábra

ben a dinamika alapját képező Newton-axiómákkal ismerkedünk meg.

6A. Newton I. axiómája
Különböző egyszerű modellkísérletek segítségével könnyen demonstrálhatjuk, hogy egy test
aktuális mozgásállapotának (mozgása irányának és/vagy sebességének) megváltoztatásához
valamilyen hatást kell gyakorolnunk a testre. (Ez természetesen fordítva is igaz: ha egy testet
megfelelő „hatás” ér, megváltozik a mozgásállapota.) − Ahhoz például, hogy egy vízszintes
talajon álló kiskocsi megmozduljon, azaz megváltoztassa nyugalmi állapotát, valamilyen
hatást kell rá kifejtenünk − például toljuk vagy húzzuk −, melynek eredményeképpen a kocsi
mozgásba lendül. Az adott sebességgel felénk repülő labdát a kezünk/karunk erejével elkapva
megállítjuk, vagyis nyugalmi állapotba kényszerítjük.
A fenti példák kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy a testre kifejtett hatások híján vajon mi
lehet a test „természetes mozgásállapota”. Az egyik kézenfekvő válasz a nyugalmi állapot
lehet, hiszen pl. a nyugvó asztalra letett fahasáb nem mozdul meg, amíg lökéssel vagy
húzással nem hatunk rá. − Az ellökéssel mozgásba hozott, majd magára hagyott hasáb előbbutóbb megáll, hiszen az asztallappal való kölcsönhatása révén kialakuló súrlódás lefékezi. Az
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effajta hatások a 4. fejezetben bemutatott légpárnás asztal (4-4., 4-5. ábrák), ill. légpárnás
sínpálya (4-6. ábra) segítségével szinte teljesen kiküszöbölhetők, így a rajtuk ellökött testek a
meglökést követően hosszú ideig egyenes vonalú egyenes mozgást végeznek. Ideális esetben
(a fékező és egyéb jellegű hatások távollétében) tehát egy nem nyugalomban lévő test egyenes
vonalú egyenletes mozgást végezne, hiszen e mozgásformának a fenntartása nem igényel
külső hatást.
Az előbbi kísérleteket igazság szerint kiterjedt testekkel végeztük, hiszen ezek alkalmasak az
alábbiakban tárgyalt jelenségek közelítő szemléltetésére, modellezésére. Meg kell jegyeznünk
azonban, hogy a Newton-axiómák pontszerű testekre (más néven tömegpontokra) lettek
kidolgozva és szigorú értelemben azokra érvényesek. – Emlékeztetőül: pontszerű testnek
tekintjük az idealizált, térbeli kiterjedés nélküli, de tömeggel rendelkező pontot. Sok esetben
számottevő méretű testeket is tömegpontként kezelhetünk, például a Föld naprendszerbéli
mozgása kiválóan leírható ezzel az egyszerűsítő képpel. Kiterjedt testek esetén a mozgástörvények felírásakor már figyelembe kell venni a forgatónyomatékok hatását, a keltett
forgómozgásokat is. Ezekről a későbbiekben lesz szó, az alábbiakban eltekintünk tőlük.
Newton mechanikai kísérleti megfigyeléseinek leírására alkotta meg a fenti gondolatmenetünk tanulságait összefoglaló első axiómáját:
Minden (pontszerű) test megmarad az egyenes vonalú egyenletes mozgás vagy a nyugalom
állapotában mindaddig, míg más test(ek) vagy mező(k) hatása állapotának megváltoztatására
nem kényszerítik.
Ezt az axiómát a tehetetlenség törvényének is szokás nevezni. Miért? Képzeljük el a következő helyzetet. Éppen trolibuszon utazunk, amely a lakott településeken engedélyezett
50 km/h sebességgel egyenes útszakaszon halad a következő megálló felé. Egy, a járdáról
hirtelen lelépő gyalogos miatt a sofőr intenzíven fékez, hogy elkerülje a balesetet. A
trolibuszok fékei meglehetősen jók, így a jármű rövid idő alatt megáll, vagyis a fékezőerő
hatására egyenes vonalú egyenletes mozgásállapotából nyugalmi állapotba kerül.
Mi éreznek mindeközben az utasok? Mivel testünk csak kis felületen érintkezik a trolival (a
padlóján állunk), így – ha elmulasztottuk a megfelelő kapaszkodást – a fékek sebességcsökkentő hatása csak elhanyagolható mértékben adódik át testünk felé. Testünk ekkor
korábbi mozgásállapotát megtartva az eredeti irányba az eredeti sebességgel halad tovább,
azaz tehetetlenül sodródik mindaddig, míg valakibe vagy valamibe beleütközve annak hatása
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megállásra nem kényszeríti − ennek az ütközésnek pedig akár komoly következményei is
lehetnek ránk nézve.
Ugyanez a jelenség játszódik le akkor is, amikor egy gyorsan mozgó gördeszka, roller,
kerékpár hirtelen valamilyen akadályba ütközik, s a rajtuk utazók a közlekedési eszközt
„elhagyva” majdnem a korábbi sebességükkel csapódnak a talajnak.
Ezen okokból kifolyólag, ha valamilyen járművön utazunk vagy szállítunk rajta valamit,
mindenképpen gondoskodnunk kell a megfelelő rögzítésről, mert egy hirtelen sebességváltozásnak sérülés vagy kár lehet az eredménye. − Itt emelnénk ki az autókban lévő
biztonsági öv bekapcsolásának fontosságát. Enélkül ugyanis egy baleset során a rögzítetlen
utas nem marad meg az ülésben, hanem az autó korábbi sebességével nekizuhan a szélvédőnek, áttöri azt, és az autóból kiesve még komolyabb sérüléseket szenvedhet.
Természetesen ugyanígy vigyázni kell akkor is, amikor a közlekedési eszköz, amin utazunk,
hirtelen gyorsulni kezd. Testünk ilyenkor is igyekszik megmaradni a nyugalmi állapotában, és
meg is marad mindaddig, amíg a jármű valamely része rá nem kényszeríti az új mozgásállapot
felvételére. Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, hogy ha egy jármű fékez vagy gyorsul
(esetleg kanyarodik), akkor erőt kell kifejtenünk, hogy a járműhöz képest ne változzék meg a
helyzetünk, optimális esetben nyugalmi állapotunk.
Newton I. axiómája (és a többi alaptörvény) az itt közölt formában nem érvényes akármilyen
vonatkoztatási rendszerben, így ezen a ponton be kell vezetnünk egy speciális vonatkoztatási
rendszer, az inerciarendszer fogalmát. Az inerciarendszer olyan vonatkoztatási rendszer,
amelyben Newton I. axiómája érvényes, így azt a következő kiegészítéssel szokás ellátni:
„Létezik olyan vonatkoztatási rendszer, melyben minden (pontszerű) test…”
Ha már találtunk egy inerciarendszert, akkor minden hozzá képest egyenes vonalú egyenletes
mozgást végző vonatkoztatási rendszer is inerciarendszer. Gyorsuló rendszerben nem
érvényes az I. axióma és a többi sem − erről részletesen majd egy későbbi fejezetben lesz szó.
Egy test mozgásállapotának leírásakor a legtöbben kizárólag a mozgás sebességének
megadására gondolnak. Pedig − ha jobban belegondolunk − ez még nem elegendő a teljes
jellemzéshez, hiszen nagyon nem mindegy, hogy mekkora tömegű az a mozgó test, amit
vizsgálunk. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy óriási különbség van azon két eset között,
amikor egy 5 m/s sebességgel repülő néhány grammos pingponglabda, illetve egy ugyanilyen
sebességgel haladó több tonnás mozdony ütközik nekünk. Emiatt általában egy mozgás
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jellemzésére a sebességen kívül még az impulzus (lendület) mennyiségét is bevezették. Egy m
tömegű, v sebességű tömegpont impulzusát a következőképpen definiáljuk:


I  mv .
Az impulzus a sebességhez hasonlóan vektormennyiség (mivel a tömeg skalármennyiség, így
az impulzus iránya a sebességvektor irányával egyezik meg); mértékegysége: kg

m
.
s

6B. Newton II. axiómája
Az első axiómában említett „hatás” mibenlétének vizsgálata céljából végezzük el az alábbi
szisztematikus kísérletsorozatot: vegyünk egy fahasábot, fektessük le az előadói asztalon (a
súrlódás hatásának minimalizálása végett) minél simább felületre, majd egy erőmérő
beiktatásával kezdjük el húzni különböző erővel. Azt tapasztaljuk, hogy minél nagyobb erőt
alkalmazunk, annál nagyobb lesz a hasáb gyorsulása. Ezután a hasábunkat húzzuk egy adott
erővel, majd tegyünk rá még egy hasábot és húzzuk ugyanekkora erővel (vagyis növeljük
tovább a húzott test tömegét, miközben az erőn nem változtatunk). Ekkor azt figyelhetjük
meg, hogy minél nagyobb a mozgatandó tömeg, annál kisebb lesz a kiváltott gyorsulás.
Pontos méréseket végezve megállapíthatjuk, hogy – ha a testre csak az általunk kifejtett
egyetlen erő hatna – az okozott gyorsulás nagysága egyenesen arányos a testre ható erő nagyságával, és fordítottan arányos a gyorsított tömeggel. Newton II. axiómája – melyet szigorú
értelemben, a 6D. alfejezetben foglaltak miatt egyetlen erőre szokás kimondani) – tehát:
Ha egy (pontszerű) testre F erő hat, akkor a test gyorsulni kezd, és a gyorsulása egyenesen
arányos a testre ható – a gyorsulással egy irányúnak választott – erővel, és fordítottan
arányos a test (tehetetlen) m tömegével:


F 
a.
m



A tömeggel való beszorzás után a jól ismert F  m  a formulát kapjuk, mely alapján az erő
(amely szintén vektormennyiség) SI-egysége – Newton emlékére − a newton: 1N  1kg

m
.
s2

Az erőket két fő csoportba sorolhatjuk. Az ún. kontakt erők valamilyen közvetlen fizikai
érintkezésen keresztül fejtik ki hatásukat a vizsgált testre − ilyen például, amikor egy rugóval
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vagy saját kezünkkel húzunk egy kiskocsit. A másik csoportba a mező jellegű vagy távolható
erőket sorolhatjuk, melyek esetében nincs közvetlen fizikai érintkezés az erőt kifejtő és az
erőhatást elszenvedő test között − ilyenek például az elektromos, mágneses, gravitációs terek
által keltett erők. (Egy mágnes pl. hozzáérintés nélkül is vonzza a közelébe tett vasdarabot.)
Az erő−gyorsulás összefüggés alapján − feltéve, hogy a folyamat közben a tömeg és az
okozott gyorsulás állandó – az F erő és hatásának Δt időtartama ismeretében ki lehet számolni
az impulzusváltozást:







 I   (m  v)  m  v  m   (a  t)  m  a  t  (m  a)  t  F  t .
Newton eredetileg ebben a formában használta a II. axiómát (ld. M6-1. feladat); a fenti
megfogalmazásban az impulzusváltozás az ún. erőlökéssel (F∙Δt) egyenlő.
A II. axióma összefüggése tömegmérésre is felhasználható, amennyiben egy F állandó erő
hatására létrejövő gyorsulásokat mérjük meg különböző testeken. Ha az egyik test m1 tömegét
ismerjük (etalon), a gyorsulások arányából kiszámítható a másik, ismeretlen tömeg:
F  m1  a1  m 2  a 2

 m 2  m1

a1
.
a2

A 6-2. ábrán látható rugós erőmérő (dinamométer) – az erőtörvényeket tárgyaló 7-8. fejezetekben leírtaknak, ill. a további Newton-axiómáknak megfelelően – a rá akasztott (méréshatárokon belül eső tömegű) testek tömegét erő egységekbe konvertálva jelzi ki.

6-2. ábra
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6C. Newton III. axiómája
Az első két axióma felállításakor egyetlen tömegpontra ható egyetlen erőt feltételeztünk (még
ha ez az állapot a gyakorlatban igen nehezen valósítható is meg). Ez az erő – ahogy az első
axióma is megfogalmazza – más testektől vagy mezőktől származik. A harmadik axióma
ennek megfelelően azt foglalja össze, milyen állítást tehetünk két pontszerű test kölcsönhatása
esetén ébredő erőhatás(ok) viszonylatában:
Ha egy (pontszerű) A test egy (pontszerű) B testre FA→B erőt gyakorol, akkor a B test is
ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányú FB→A erővel hat az A testre: FA→B = −FB→A.
Ezt az axiómát szokás még a kölcsönhatás, hatás-ellenhatás vagy akció-reakció törvényének
is hívni. − Nagyon fontos megjegyezni, hogy az axiómában szereplő erő és ellenerő két
különböző, a kölcsönhatásban részt vevő testre hat. Ennek demonstrálása céljából kapcsoljunk
össze két (lehetőleg ugyanolyan) rugós erőmérőt a végüknél; ha az egyiket meghúzzuk, a
másik is erőt jelez (6-3. ábra). Leolvashatjuk, hogy a két erőmérő azonos nagyságú erőt
mutat, és a képről az is látható, hogy az erők hatásvonala azonos, irányuk pedig ellentétes.

6-3. ábra
Az állítást, mely szerint két test kölcsönhatása során mindkét test kölcsönösen erőt fejt ki egymásra, az alábbi egyszerű kísérlettel is igazolhatjuk. Vegyünk két ugyanolyan rúdmágnest és
ezeket erősítsünk fel egy-egy hungarocell-lapra
úgy, hogy elegendően mély vízre téve a felszínen
ússzanak. Az egyik rúdmágnes vízre bocsátása
után várjuk meg, amíg az beáll az észak-déli irányba. A másik mágnest az így kijelölt egyenes mentén (ellentétes pólusával) elhelyezve azt tapasztaljuk, hogy mindkét mágnes közeledik a másikhoz,
majd kölcsönös vonzásuk eredményeképpen körül6-4. ábra

belül félúton tapadnak össze (6-4. ábra).
117

6. ANYAGI PONT DINAMIKÁJA: NEWTON AXIÓMÁI
Az előző két demonstrációs kísérletünket és a 4. fejezetben már bemutatott vektorszkóp
rendszer (4-15. ábra) nyújtotta lehetőségeket ötvözi Newton III. axiómájának a 6-5. ábrán
látható demonstrációja. A kísérlet során két egyforma tömegű PASCO-kocsit az egymást
mágnesesen taszító ütközőikkel szembe fordítunk, majd az ütközők tetejére applikált hurkapálca darabokat vékony cérnával a lehető legszorosabban egymáshoz kötözzük (6-5.a. ábra).
A cérna elégetésével teret nyerő mágneses taszítás a két kocsit ellentétes irányba löki szét,
miközben sebesség−idő függvényeik azonos lefutásúak, de ellentétes értelműek (6-5.b. ábra).
Mindez azt jelenti, hogy a kocsik a szétlökődés fázisában (is) azonos nagyságú, de ellentétes
irányú gyorsulást szenvedtek, amit két egyenlő nagyságú és ellentétes irányú erő okozott.

6-5. ábra
A kölcsönhatás törvényével a hétköznapi életben is számos esetben találkozhatunk. Bizonyára
többen is tapasztalták már azt a jelenséget (gör)korcsolyázás vagy gördeszkázás közben, hogy
ha megpróbálták ellökni társukat, akkor a kifejtett erő hatására mindketten elmozdultak
egymással ellentétes irányban, azaz a kifejtett erő visszahatott az erőt kifejtő egyénre is. Ezt
szó szerint kézzelfoghatóan is átélhetjük, amikor kézzel jó nagyot ütünk az asztalra − a
visszaható erő hatását igencsak megérezzük a kezünkön.
Nem hétköznapi példa ugyan, de szintén komoly erőhatás érheti kezünket, vállunkat, amikor
lőfegyvert használunk. A lövedéket a fegyver csövéből kihajtó gázok ereje komoly visszalökő
hatást fejt ki a fegyverre, illetve az azt tartó kezünkre (6-6. ábra).
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6-6. ábra
A gázok „tolóerejének” békésebb célokra (is) történő felhasználása képezi a rakétatechnika
alapját: a rakéta az égéstérből távozó gázokra hátrafelé irányuló erőt fejt ki, miközben e gázok
ugyanekkora nagyságú, de ellentétes irányú (tehát előrefelé mutató) erővel hatnak a rakétára.
Ennek a tolóerőnek tantermi keretek
közötti szemléltetésére kiválóan alkalmas
lehet az előadói pult végei közé kifeszített
fonalpályán

elhelyezett

szívószáldarab

segítségével haladó szódapatron, melyet a
kilyukasztása után belőle hátrafelé távozó
szén-dioxid gáz hajt előre (6-7. ábra).

6-7. ábra

Newton III. axiómája a mérnöki gyakorlat szempontjából is nagy jelentőséggel bír.
Különböző erőt kifejtő gépek, szerszámok tervezése során ugyanis nem csak arra kell figyelemmel lenni, hogy a szerszám vagy gép által a megfelelő erőt fejthessük ki a munkadarabra,
de arra is ügyelnünk kell, hogy a visszahatás következtében fellépő erő ne károsítsa, roncsolja, deformálja magát a megmunkáló eszközt. Ennek megfelelően először fel kell mérni a
munkadarabra kiváltandó hatás nagyságát, ennek ismeretében pedig olyan anyagból kell
megtervezni a megmunkáló felületet, amely a fellépő visszahatásnak ellenáll.
6D. Newton IV. axiómája
A negyedik axióma a dinamikai problémák kezelése szempontjából fontos alapesetek (melyek
közül eddig az „egy tömegpont és egy erő”, valamint a „több tömegpont” eseteket tárgyaltuk)
utolsó tagjával foglalkozik, nevezetesen: mit mondhatunk akkor, ha egyetlen pontszerű testre
több erő is hat? – Igazság szerint ezt az axiómát nem Newton fogalmazta meg teljes
egészében, mégis az előző három mellé szokás sorolni, mivel így együtt alkotnak egységes
rendszert. Az utolsó mozgástörvény a következőképpen hangzik:
Ha egy anyagi pontra egyidejűleg több erő is hat, azok egymás hatását nem befolyásolva,
zavartalanul összegződnek, és együttes hatásuk egyenlő a vektori eredőjük hatásával.
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Ennek az axiómának is van külön elnevezése: az
erőhatások függetlenségének elve vagy a szuperpozíció elve. Eszerint több, egyszerre, egy
pontban támadó erő helyettesíthető egyetlen, a
paralelogramma szerkesztéssel meghatározott
eredő erővel (6-8. ábra). Ez az erő úgy hat a
támadáspontban, mint az egyes erők együttesen.
Ezzel a kijelentéssel kiegészítve Newton II.
axiómáját, a dinamika alapegyenletét kapjuk:
n 


   
m  a  F  F1  F2  F3      Fn   Fi .
i 1

Az axióma kimondása során nem véletlenül
emeltük ki az egyidejűleg szót, hiszen kijelenté-

6-8. ábra

sünknek csak olyan erők esetében van értelme, amelyek éppen az adott pillanatban egyszerre
fejtik ki hatásukat. Semmi értelme nem lenne olyan erők hatásait összegezni, amelyek közül
az egyik ma, a másik holnap, a harmadik holnapután hat a vizsgált pontszerű testre.
Az erőhatások függetlenségének elve is viszonylag könnyen belátható. Gondoljunk bele egy
olyan kísérletbe, melynek során egy 50 g tömegű üveggolyót emelgetünk. Nyilvánvaló, hogy
a golyó m∙g súlyát – amely erő a következő fejezetben tárgyaltak szerint végeredményben a
Föld gravitációs erőterétől származik – nem változtatja meg az, hogy eközben éppen mekkora
erőt fejtünk ki rá a kezünkkel.
M6. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M6-1. Milyen kapcsolatban áll az erőlökés Newton I. és II. axiómáival?
A 6B. alfejezetben felírt, az impulzusváltozást erőlökésként megadó egyenletünk átrendezésével a második axióma Newton által eredetileg használt alakjához jutunk:

 
 I
 I  F  t  F 
,
t
melyből Δt → 0 határesetben az alábbi, matematikailag egzaktabb egyenletet kapjuk:



 I dI
F  lim
 .
t 0 t
dt
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A fenti egyenlet – melyet a tömegpontra vonatkozó impulzustételnek nevezünk – szerint a
tömegpont impulzusának idő szerinti differenciálhányadosa a tömegpontra ható erővel (ill. a
gyakorlatban is könnyen megvalósítható esetekben a tömegpontra ható erők vektori eredőjével) egyenlő. A tömegpont mozgásállapotát jellemző impulzus megváltozását tehát
valamilyen erőhatás, pontosabban erőlökés okozza. (A mozgásállapot megváltozása a
kísérletek tanúsága szerint az erőhatás nagysága mellett az erőhatás időtartamától is függ.)
A továbbiakban vizsgáljuk meg, milyen következménye van annak, ha az egyenlet bal oldalán
álló F nullvektorral egyenlő! Ez vagy úgy lehetséges, hogy a tömegpontra semmilyen erő nem
hat – ez az eset a valóságban tökéletes pontossággal sosem valósul meg –, vagy pedig úgy,
hogy a tömegpontra több erő is hat, de ezek vektori eredője nulla. Bármilyen okból is
teljesüljön azonban F = 0, abból az következik, hogy impulzus idő szerinti deriváltja is nulla.
Miután tudjuk, hogy utóbbi érték bármely t időpillanatban az I(t) függvény érintőjének
meredekségével egyenlő, és a zéró meredekség egyedül a vízszintes egyenesek jellemzője,
F = 0-ból I(t) = áll. következik. Az I = mv impulzus megmaradása egyúttal a sebesség(vektor)
megmaradását is jelenti, ami tökéletesen lefedi a tehetetlenség törvényében (az I. axiómában)
foglalt nyugalmi állapot vagy egyenes vonalú egyenletes mozgás megtartását.
A későbbiekre való tekintettel megjegyeznénk, hogy a tömegpontra vonatkozó impulzustétel
F = 0-ra életbe lépő esetét (a tömegpontra vonatkozó) impulzusmegmaradás törvényének
nevezzük. – A pontrendszerek és merev testek mechanikájának tárgyalása során számos esetben alkalmazni fogjuk a fentiekben vázolt, megmaradási tételeket dedukáló módszert.

M6-2. Mennyire lassítja le a 16 000 N fékezőerő az 1,2 tonna tömegű gépkocsit?
F  16000 N  1, 6 104 N

Itt jegyeznénk meg, hogy a tömegegységeknél két speciális

m  1, 2 t  1, 2 103 kg
a ?

többszörösnek külön nevet adtak: a kilogramm százszorosát
mázsának (q), míg ezerszeresét tonnának (t) hívjuk.

Newton II. axiómája alapján a gépkocsi lassulásának nagysága:
m
F
s 2  16 m  4 m  40 m  13,33 m .
a 
m
1, 2 s 2 0,3 s 2
3 s2
s2
1, 2  103 kg
1,6 10 4 kg

Amennyiben nyomatékot szeretnénk adni annak, hogy a feladatban megadott erő fékező jellegű, s így lassulást okoz, akkor azt mondhatjuk, hogy a kocsi gyorsulása: a = –13,33 m/s2.
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M6-3. Egy 6 kg tömegű kerékpárra 10 N erőt kell kifejtenünk (a gördülési ellenállási erő
ellenében), hogy állandó sebességgel tolhassuk. Mekkora erővel hat a kerékpár az úttestre?
Milyen komponensekből tevődik össze ez az erő?
A feladat megoldása során előbb a kerékpár által az úttestre kifejtett erő komponenseit kell
meghatároznunk, hiszen az úttestre kifejtett teljes erő ezek vektori eredőjével lesz egyenlő.
Az egyik komponens triviálisan onnan ered, hogy a kerékpár a G súlyával megegyező
nyomóerőt fejt ki az úttestre (függőlegesen lefelé, melyet nevezzük y iránynak):
Fy  G  m  g  6 kg  9,81

m
 58,86 N .
s2

A feladat által megadott 10 N erőt mi magunk fejtjük ki a kerékpárra, ill. a kölcsönhatás
törvénye értelmében a kerékpár is ugyanekkora erővel hat ránk – a feladat tehát nem egy, a
kerékpár által az úttestre kifejtett erőkomponenst adott meg. A 10 N nagyságú, vízszintesen
(x irányban) előre mutató tolóerő ismerete mindazonáltal azért fontos, mert a kerékpár
állandó sebességű (azaz gyorsulásmentes) tolása esetén a dinamika alapegyenlete szerint:




 

 Fx,i  m  a x  0 , amelyet kifejtve  Fx,i  Ftoló  Fs  0 .
i

i

Mivel a fenti egyenletben listázott erők csak koordináta-rendszerünk x tengelye mentén
hatnak és egymással ellentétes irányúak, a fenti vektoregyenlet helyett az alábbi egyszerűbb
skaláregyenlet írható fel (a pozitív x irány legyen a kerékpár tolásának iránya):
Ftoló  Fs  0  Fs  Ftoló  10 N ,
vagyis a kerékpárra 10 N nagyságú, hátrafelé mutató ellenállási/súrlódási erő hat − ezt az
erőt az úttest fejti ki a kerékpárra a kerekein keresztül. Newton III. axiómája szerint a bicikli
ennek (az ábrán pirossal jelölt) erőnek az
ellenerejével, F’ = 10 N nagyságú előrefelé
mutató erővel hat az úttestre – ez a második,
a kerékpár által az útra kifejtett erőkomponens: Fx  F '  10 N .
A kerékpár által az úttestre kifejtett teljes

erő nagysága a vektori eredő F hossza:
F  Fx2  Fy2  (F ') 2  (mg) 2
F  (10 N) 2  (58,86 N) 2  3564,5 N 2
F  59, 70 N
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M6-4. Tekintsünk két, m1 és m2 tömegű, egymással kölcsönhatásban álló pontszerű testet. E
kölcsönhatástól függetlenül az első tömegpontra F1, a második tömegpontra F2 (külső) erő
hat. Mekkora eredő erő hat e két tömegpontból álló rendszerre?
A kérdés megválaszolásához előbb számba kell vennünk az egyes tömegpontokra ható erőket:
 Az m1 tömegű tömegpontra ható erők: az F1 (külső) erő, valamint a kölcsönhatásból származó, a 2. tömegpont által az 1. tömegpontra kifejtett F2→1 (belső) erő.
 Az m2 tömegű tömegpontra ható erők: az F2 (külső) erő, valamint a kölcsönhatásból származó, az 1. tömegpont által a 2. tömegpontra kifejtett F1→2 (belső) erő.
A rendszerre ható eredő erő az imént felsorolt erőhatások vektori eredőjével egyenlő:

 
 
Fe  F1  F21  F2  F12 .



 



Mivel a két tömegpont kölcsönhatásban áll egymással, ezért érvényes Newton III. axiómája,
melynek értelmében F2→1 = − F1→2 (vagy fordítva), így:
  
 
 
Fe  F1  F21  F2  F21  F1  F2 .
Ez azt jelenti, hogy a két tömegpont alkotta rendszerre ható eredő erőben a tömegpontok
kölcsönhatásából származó (belső) erők nem jutnak érvényre.

M6-5. Mekkora erőt jelez a kezünkben tartott rugós erőmérő, ha a ráakasztott m tömegű testet
a) gyorsulásmentesen felemeljük?
b) a gyorsulással emeljük fel?
c) a gyorsulással süllyesztjük?
a) Gyorsulásmentes emelés esetén a test emelésére felírt dinamikai alap 
 
egyenlet vektori alakja: m  a  Fem  G  0 . Miután mindkét erő függőleges
irányú, így az alábbi skaláregyenletet használhatjuk: Fem  G  0 , amiből
Fem  G  mg következik. (Az erőmérő éppen a test súlyát mutatja.)
b) Gyorsulással történő emelés esetén a dinamika alapegyenlete az alábbi

 
alakot ölti: m  a  Fem  G . A fentiekhez hasonló okok miatt ez esetben is célszerűbb a skaláregyenletre történő áttérés (amiben az erők irányait feltüntető
ábra nagy segítségünkre van): m  a  Fem  G  Fem  mg , amiből következően
Fem  ma  mg  m(g  a) .
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c) Gyorsulással történő süllyesztés esetén a dinamikai alapegyenlet vektori
alakja a b) esetével azonos, ugyanakkor a gyorsulás ellentétes irányítottsága
miatt a skaláregyenlet m  a  Fem  G   Fem  mg alakú, melynek eredményeképpen az emelő erőre Fem  mg  ma  m(g  a) adódik.
Számolásaink azt mutatják, hogy a dinamométer által jelzett erő gyorsulásmentes emeléskor a
nyugalmi helyzetben is mutatott mg súllyal egyenlő; a kijelzett erő gyorsulva emeléskor ennél
nagyobb, gyorsulva süllyesztéskor pedig ennél kisebb. – Számításaink eredményét kísérletileg
is könnyen ellenőrizhetjük; az erről készült fényképek határozottan megerősítik azokat.

Ugyanitt megjegyezzük, hogy a rugós erőmérő által kijelzett erő – melyet a dinamométert
„meghúzó” test fejt ki az erőmérőre – nagysága azért egyezik meg a számolásainkban használt emelő erőével (melyet a kezünkben tartott dinamométer fejt ki a testre), mert Newton III.
axiómájának értelmében erő−ellenerő párról beszélünk.
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F6. Gyakorló feladatok és kérdések
F6-1. Ismertesse Newton I. axiómáját! Mit nevezünk inerciarendszernek?

F6-2. Mondja ki Newton II. axiómáját! Mit nevezünk erőnek?

F6-3. Fogalmazza meg Newton III. axiómáját! Milyen gyakorlati alkalmazását ismeri?

F6-4. Hogyan „okozhat” a hatás-ellenhatás törvénye fizikai sérülést annak, aki a pillanat
hevében nincs tisztában az axióma következményeivel?

F6-5. Elemezzük a 6-8. ábrán látható „erő-paralelogramma” kísérletet!
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7. A NEWTON-FÉLE GRAVITÁCIÓS ERŐTÖRVÉNY. NEHÉZSÉGI ERŐ ÉS A TESTEK SÚLYA
A Földön folyamatosan gravitációs környezetben kell tevékenykednünk, hiszen életünk
minden pillanatában ki vagyunk téve a Föld tömegvonzásának. Ez jó is, hiszen gravitáció
nélkül a bolygónkon nem lenne légkör, nem lenne víz, s így élet sem; egyetlen dobbantás után
máris a világűrben találnánk magunkat, és még sorolhatnánk a következményeket. Persze egy
magas ház 10. emeletére történő felkapaszkodás vagy egy nehéz szekrény cipelése közben
mennyire is örülnénk a kisebb gravitációnak, legalábbis lokálisan. – A mérnökök számos
olyan gépet, szerszámot, szállítóeszközt fejlesztettek ki, amelyek a gravitációs erő ellenében
segítenek minket különböző feladatok végrehajtásában. Természetes hát, hogy meg kell
ismerkednünk a gravitációs hatások alapjaival és következményeivel.
7A. Kepler-törvények
Amikor Newton kidolgozta a gravitációra vonatkozó erőtörvényét, munkájában a bolygók
mozgására vonatkozó Kepler-törvények motiválták. Furdalta a kíváncsiság, hogy vajon mi az
az erő, amely a törvények által leírt pályákon tartja a bolygókat Nap körüli keringésük során,
így ennek meghatározásán dolgozott. Ismerkedjünk meg hát először a Kepler-törvényekkel,
melyek két lelkiismeretes csillagász, Tycho Brahe (1546-1601) és Johannes Kepler (15711630) sokéves, rendkívül precíz, szisztematikus megfigyelésein alapulnak.
Kepler 1. törvénye: A bolygók Nap körüli keringésük során ellipszis alakú pályákon mozognak, melyek egyik (közös) fókuszpontjában a Nap áll (7-1. ábra).
Kepler 2. törvénye: A Naptól a bolygóig húzott sugárvektor (vezérsugár) egyenlő idők alatt
egyenlő területeket súrol (7-2. ábra). Itt meg kell jegyezni, hogy az említett sugárvektor
hossza nem állandó mennyiség, hiszen a pálya különböző pontjain más-más értéket vesz fel.

7-1. ábra

7-2. ábra
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Kepler 3. törvénye: A bolygók keringési periódusidőinek (T) négyzetei úgy aránylanak
egymáshoz, mint a megfelelő ellipszispályák fél nagytengelyeinek (a) köbei:
T12 a13
T2

,
ill.
 állandó .
T22 a 32
a3
Mivel a fenti összefüggéseket Kepler naprendszerbeli megfigyelésekből állapította meg, így
törvényeit sokáig csak a Naprendszer bolygóira tartották érvényesnek. A későbbiekben a
fizikusok az ún. kéttest-probléma mozgásegyenleteinek részletes levezetésével és megoldásával igazolták, hogy ezek a törvények bármely csillag körül keringő bolygó, valamint
bármely bolygó körül keringő (természetes vagy mesterséges) hold mozgására is érvényesek.
A kéttest-probléma megoldása azt is kimutatta, hogy általánosságban az égitestek mozgási pályái kúpszeleteknek feleltethetők
meg. Kúpszeletnek az egyenes körkúp palástja és egy ezt metsző sík
közös pontjainak halmazát nevezzük. Ez a bolygópályákra jellemző
kör vagy ellipszis, illetve az üstökösök pályáit megadó parabola
vagy hiperbola lehet attól függően,
hogy a kúppalástot metsző sík
mekkora szöget zár be a kúp
7-3. ábra

vízszintes alapjával (7-3. ábra).

7B. A Newton-féle gravitációs erőtörvény
Newton ismerte a Kepler-törvényeket, és erősen foglalkoztatta őt az a kérdés, hogy mi tartja a
bolygókat Nap körüli pályájukon. Tudta, hogy egy vonzó tulajdonságú erőnek kell lennie a
Nap és a bolygók között és arra is zseniálisan rájött, hogy ugyanez az erő tehető felelőssé a
Földön azért, hogy a testek − többek között az a bizonyos legendás alma − függőlegesen
lefelé esnek, míg el nem érik a talajt. Megállapította, hogy bármely két, m1 és m2 tömeggel
rendelkező pontszerű test a tömegénél fogva kölcsönösen vonzza egymást olyan erővel,
amelynek nagysága a testek tömegének szorzatával egyenesen és az r távolságuk négyzetével
fordítottan arányos:
F

m1  m 2
.
r2
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A későbbiekben bevezették a γ (kis görög „gamma”) arányossági tényezőt, amelyet
gravitációs állandónak neveztek el. Értékét a Henry Cavendish (1731-1810) brit fizikus által
1798-ban összeállított mérési elrendezéssel sikerült meghatározni. − Cavendish egy ún.
torziós ingát használt: vékony huzalra egy vízszintes rudat erősített (a közepénél), végein egyegy 5 cm-es átmérőjű ólomgolyóval. A kis golyóktól egyenlő, néhány centiméteres távolságra
egy-egy, egyenként 160 kg tömegű nagyobb ólomgolyót helyezett el. A kicsi és a nagy
golyók között fellépő gravitációs vonzás miatt a kis golyók elmozdultak a nagyok felé, így a
torziós inga rúdja elfordult a vízszintes síkban. Az elfordulás szögének – mely az elcsavarodó
huzalra erősített kis síktükörről visszaverődő párhuzamos fénynyalábnak egy ernyőn
leolvasható elmozdulásából kiszámítható – és az inga paramétereinek ismeretében lehetővé
vált a golyók közötti gravitációs erő meghatározása. (A kísérlet elvi rajza a 7-4. ábrán
látható.)

7-4. ábra
Ezt az adatot azonban Cavendish a Föld tömegének kiszámítására használta fel, pedig ismerve
a tömegeket és a távolságokat, a gravitációs állandót is meg tudta volna határozni. Ő ezt nem
tette meg, de elrendezését használva azóta számos kutató mérte meg ennek értékét egyre
nagyobb pontossággal. A gravitációs állandó tehát egy természeti állandó, értéke:

  6,67 1011

N  m2
.
kg 2

A gravitációs állandó értékének rendkívül kicsi nagyságrendje, valamint a gravitációs erő
reciprok négyzetes távolságfüggése miatt a gravitációs kölcsönhatás a hétköznapi életben
előforduló normál tömegek esetén még kis távolságok mellett is nagyon kicsi mértékű.
Csillagászati léptékben azonban a rendkívül nagy tömegek miatt (a Föld tömege pl. 6∙1024 kg)
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a gravitációs erő nagyobb távolságokon is érzékelhető hatást fejt ki: ennek köszönhetően
keringenek a bolygók rendszerük központi csillaga körül. (Pl. a Neptunusz Naptól mért
átlagos távolsága a csillagászati egységnek nevezett átlagos Nap–Föld távolság ≈30-szorosa.)
A Cavendish-féle kísérleti elrendezés demonstrációs változata a 7-5. ábra fényképein látható.

7-5. ábra
A gravitációs állandó, valamint a 7-6. ábrán jelzett irányok bevezetésével a második tömegpont által az elsőre gyakorolt gravitációs erő vektori alakja a következőképpen adható meg:
 
 

m1  m 2 r1  r2
m1  m 2 r1  r2
F21  

 
  ,
r2
r
r2
r1  r2
ahol az utolsó tag egy egységvektor, amely a
gravitációs mező (erőtér) forrásául szolgáló m2
tömegű tömegpontból az erőhatást elszenvedő m1
tömegű tömegpontba mutat. (Az 1. tömegpont által
a másodikra kifejtett F1→2 erő kifejezése a fenti
egyenlet (1,2) indexeinek cseréjével adódik, és a
kölcsönhatás törvényének eleget téve az F2→1 erő

7-6. ábra

ellenereje.) A gravitációs erő mindig vonzó jellegű.
7C. Nehézségi erő
Azt az erőhatást, amely bolygónkon a szabadon eső testeket a Föld felé gyorsítja, nehézségi
erőnek nevezzük. Természetesen a nehézségi erőt ennél általánosabban kell definiálni, hiszen
nemcsak a Földön, hanem többek között például a Holdon és a Napon is van nehézségi erő.
Ennek megfelelően úgy lehetne általánosítani a fenti definíciót, hogy nehézségi erőről az
olyan, egymástól nagyon különböző tömegű testpárok esetében beszélhetünk, amelyeknél a
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köztük lévő gravitációs vonzerő okozta gyorsulás az egyik testre vonatkozóan elhanyagolhatóan kicsiny a másik test gyorsulásához képest. − A Föld eseténél maradva: bár egy m
tömegű golyónak az M tömegű Föld felé történő szabadesésekor a kölcsönhatás törvényének
értelmében a Földre is hat a 7B. alfejezetben tárgyalt gravitációs erő, de ez az erőhatás a Föld
számára M >> m miatt a golyóénál nagyságrendekkel (pl. egy 6 kg-os golyó esetén 1024-szer)
kisebb, lényegében nulla gyorsulást eredményez.
A nehézségi erőt általánosan az alábbi módon számíthatjuk ki:


Fneh  m  g ,

ahol m a kisebb test tömege, g pedig a (kis testeket gyorsítani tudó gravitációs erőteret létrehozó nagy tömegű test által okozott) gravitációs gyorsulás értéke. (Lásd az M7-3. feladatot.)
A nehézségi erő elsődlegesen a gravitációs erő
következménye, azonban meghatározásakor figyelembe kell venni a rendszerben esetlegesen fellépő
tehetetlenségi erőket is. (A tehetetlenségi erőket
egy későbbi fejezetben részletesen is megtárgyaljuk.) A tengelye körül forgó Föld nem inerciarendszer, így számolnunk kell a forgó vonatkoztatási rendszerekben fellépő centrifugális erő hatásával is. A 7-7. ábrából jól látható, hogy a nehézségi erő, illetve (mivel a test tömegét állandónak te-

7-7. ábra

kintjük) a gravitációs gyorsulás értéke a centrifugális erő helyfüggése miatt a test Földön
elfoglalt helyzetétől függ. (Ezen helyfüggés pontos leírására még visszatérünk a félév során.)
A g értéke emellett még attól is függ,
hogy a vizsgált test helyzete közelében
a földkéreg milyen lokális sűrűséggel
rendelkezik. − Az elmúlt 20 évben több
gravimetriai műholdat is pályára állítottak a Föld gravitációs terének pontos
feltérképezése érdekében. Ezen mű7-8. ábra

holdak mérési eljárásainak hátterében a

műhold szabadesése és az azt kiváltó gravitációs tér kapcsolata áll. A 7-8. ábrán ezek mérési
adataiból kirajzolódnak a Föld gravitációs terének inhomogenitásai, lokális eltérései.
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7D. Súly
A súly fizikai definíciója: az az erőhatás, amellyel a nyugalomban lévő test az alátámasztását
nyomja vagy a felfüggesztését húzza; általában G-vel jelöljük.
E definícióból az következik, hogy ha az imént felsorolt erők nem lépnek fel, akkor a vizsgált
test a súlytalanság állapotában van. − Ilyen például egy szabadon eső test is. Ha tehát egy
asztalról leugrunk (vigyázva természetesen, hogy ne sérüljünk meg közben), a földet érésig
tartó néhány tizedmásodpercig a súlytalanság állapotát élvezhetjük. Ha ezt a kísérletet úgy is
elvégeznénk, hogy egy mérlegen állva ugrunk le, az esési idő alatt a mérleg nullát mutatna.
A súlytalanság állapotának mérleges példánkhoz hasonló illusztrálására szolgál az alábbi,
annál jóval egyszerűbben kivitelezhető kísérlet. Egy kis testet akasszunk a kezünkben tartott
rugós erőmérőre, majd az erőmérőt engedjük el, hogy a rajta lévő testtel együtt szabadesést
végezzen. – A 7-9. ábra (a kísérletről e célból készült 8-szoros felvételi sebességű videóból
származó) képkockái megerősítik, hogy míg az erőmérő nyugalmi állapotban pontosan a test
súlyát mutatja, addig szabadesés közben nem jelez erőt. (A képkockák kiválogatását ezúttal az
időbeli egyenközűségre törekvés helyett láthatósági szempontok vezérelték.)

7-9. ábra
A súlytalanság másik meghatározása szerint a vizsgált testre ugyan hatnak külső erők, de a
gravitációs és a nem inerciarendszerben fellépő tehetetlenségi erők kiegyenlítik egymást.
Ilyen típusú súlytalansággal találkozunk akkor, amikor egy, a Föld körül keringő Nemzetközi
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Űrállomáson tevékenykedő űrhajóst figyelünk meg. Az űrhajósra − miután a Föld gravitációs
terében van − most is hat a gravitációs erő, de a forgó mozgás következményeképpen ezzel
ellentétes irányban centrifugális erő is hat rá, és ez a két erő éppen kiegyenlíti egymást. Azt
látjuk, hogy az űrhajós lebeg, és ha ráállna (rá tudna állni) egy mérlegre, az nullát mutatna.
(Az űrhajósok tömegét nem a hagyományos, mérlegelésen alapuló módszerrel szokták
megmérni – erről a félév későbbi részében tárgyalandó harmonikus rezgőmozgás gyakorlati
alkalmazásai során még fogunk beszélni.)
A súlytalanság állapota (melyre az űrhajózásban „mikrogravitációs környezet” néven hivatkoznak) a világűrbe kilépés nélkül, irányítottan zuhanó repülőgépek fedélzetén is
elérhető − igaz, jóval kisebb időtartamra. Az
utasra ható gravitációs erőt ez esetben a lefelé
gyorsuló repülőgépben fellépő tehetetlenségi
erő kompenzálja (a zuhanás ideje alatt), ami

7-10. ábra

az utas „lebegéséhez” vezet (7-10. ábra).

A köznapi nyelvben a „tömeg” és a „súly” szavakat gyakran és persze hibásan szinonimaként
használják. Bizonyára már mindenki hallott hasonló párbeszédet: „Mennyi a súlyod? – X kg.”
Tudjuk azonban, hogy nem lenne szabad a kettőt keverni, hiszen a kg egységekben mért
tömeg skalármennyiség, míg a N egységekben mért súly (miután erőhatásként definiáltuk)
vektormennyiség.
M7. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M7-1. Hány földi évig tart a Naptól átlagosan 227,9 millió km-re keringő Marson egy év? A
Föld Naptól mért átlagos távolsága 149,6 millió km.
Adatok:

a F  149, 6 106 km

TF  1 év

a M  227,9 106 km TM  ?
A megadott adatokból Kepler III. törvénye alapján azonnal kiszámítható a marsi év hossza:

T2
 áll. 
a3

TF2 TM2

a 3F a 3M

a 
a3
 T  T M3  TF2  M 
aF
 aF 
2
M

2
F
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a 
 TM  T  M  , vagyis
 aF 
2
F
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3

TM  TF

 aM 

  1 év 
 aF 

 227,9  106 km

 149, 6  106 km


3


  1 év  1, 5233  1 év  3, 535  1,88 év .



(Itt a földi évhez viszonyítottunk, s ez az érték valóban egyezik a marsi év csillagászati
adatbázisokban szereplő hosszával.)
A földi és marsi év hosszának szemléletes összehasonlítása céljából közreadunk egy, a
Kepler-törvények naprendszerbeli ellenőrzésére szolgáló demonstrációs programcsomagunk
második tagjáról készült képernyőképet: látható, hogy miközben a kékkel jelölt Föld már egy
teljes keringést megtett, addig a pirossal jelölt Mars pályájának alig több mint felén jutott túl.

M7-2. Milyen távol vannak a geostacionárius pályán keringő műholdak a Föld felszínétől?
Egy geostacionárius műhold a szó jelentése („geo-” = „Föld-” + „stacionárius” = „álló”, tehát
a „Földhöz képest álló”) értelmében mindig a Föld egy adott pontja felett látszik az égbolton.
Ez azt jelenti, hogy míg a tengelye körül forgó Föld felszínének P pontja a lenti ábrán látható
P’ helyzetbe kerül, addig a műhold az MH pozícióból a Föld középpontját P’-vel összekötő
egyenes által kijelölt MH’ helyzetbe jut. – Ez úgy lehetséges, hogy a Föld forgási és a műhold
keringési periódusa, ill. az ebből származtatott szögsebesség egyforma:
T  1nap  24 h  24  3600 s  86400 s ;  

2
2
rad
.

 7, 27 105
T 86400s
s
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Az egyszerűség kedvéért a Földet tekintsük egy rF sugarú gömbnek, és tegyük fel, hogy a
földfelszín fölött h magasságban keringő műhold egy, a Föld középpontja körüli rMH sugarú
körpályán mozog: rMH  r F  h; rF  6371 km  6, 371 103 103 m  6,371 106 m .
Az egyszerűbb számítást lehetővé tevő feltételezéseink annyiban reálisak, hogy
1. A Föld lapultságának mértéke ≈1/297 = 0,0033 − vagyis a poláris sugár az egyenlítői
sugárnál mindössze kb. 3,3 ezrelékkel kisebb.
2. Gömb alakú Föld esetén a P pont egy rF sugarú körpályán mozog, és ezzel szinkronban
csak egy másik (rMH sugarú) körpályán lehet mozogni a fentebb már kiszámolt azonos
szögsebességgel. (A geostacionárius pályát geoszinkron pályának is szokás nevezni; utóbbi
szó jelentése: „Föld” + „egyszerre”, tehát „a Földdel egyszerre mozgó”.)
A műholdat a körpályáján tartó centripetális erő a Föld gravitációs erőterétől származik, ezért:
MH
cp

F

F

MH
grav

Mm

(rF  h) 2

 a

MH
cp



FcpMH
m



1
M m
M
,


2
(rF  h) 2
m (rF  h)

ahol m a műhold és M a Föld tömege. Az erőknek ezúttal csak a nagyságával számolunk,
hiszen tudjuk, hogy mindkét erő a Föld (ábrán O-val jelölt) középpontja felé mutat.
A földfelszíni P pont centripetális gyorsulása éppen a nehézségi gyorsulás, mely az M7-3.
példa eredménye szerint a gravitációs erőtörvényből kiindulva az alábbi módon fejezhető ki:
P
a cp
g

M
.
rF2

A két körpálya centripetális gyorsulásának ismeretében célszerű összehasonlítani őket:
a

MH
cp
P
cp

a



a

MH
cp

g




M
2
 rF 
(rF  h)2
rF2



(rF  h) 2  rF  h 
M
 2
rF
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A fenti egyenletben még sem a műhold centripetális gyorsulása, sem a földfelszíntől mért
magassága nem ismert. A centripetális gyorsulás azonban szerencsére az ismert értékű szögMH
 (rF  h) 2 .
sebességgel is kifejezhető: a cp

Zölddel jelölt részeredményeinket összevetve egyedül a h mennyiség marad ismeretlen,
melyet a többi ismert paraméter segítségével az alábbi módon fejezhetünk ki:
MH
a cp
 (rF  h)  2  g

rF2
(rF  h) 2

(rF  h)3 2  g  rF2
(rF  h)3 
rF  h 

3

g  rF2
2

g  rF2
2
13

 g  r2 
h   2F   rF , amelynek első fele (a Föld középpontjától mért műholdpálya-sugár):
  
13

13

 g  rF2 
 2 
  

13

 g  rF2 
 2 
  

m

2
12
2 
 9,81 2  6, 371 10 m 
s



2
10 1

7, 27 10
2


s





 9,81 0,8762 1022 m3



13

13

2


 6,371 

 9,81 
10 22 m3 



 7, 27 





 7,5338 1022 m3



13



 75, 338 10 21 m3



13

13

 g  rF2 
 2 
  

 4, 2235 107 m  42, 235 106 m

A geostacionárius műhold földfelszín feletti magassága így:
h  42, 235 106 m  6,371106 m  35,864 106 m  35,864 103 103 m  35864 km .

Megjegyzés: ez az érték mindössze ≈0,38%-kal tér el attól a 36 000 km-es kerekített értéktől,
mely tájékozottabb olvasóinknak már a kérdés elolvasása után eszébe juthatott, és mindössze
0,22%-kal nagyobb pl. az alábbi honlapon is olvasható 35 786 km-es pontos értéknél.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGGT218/sco_02_04.htm

Bár a feladat nem kérte, de – miután minden szükséges adatot ismerünk − érdekes lehet utánaszámolni a geostacionárius pályán keringő műhold kerületi sebességének is:
v MH  (rF  h)    42, 235 10 6 m  7, 27  10 5

1
m
km
!
 3070, 48  11000
s
s
h
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M7-3. Newton nevéhez fűződik a felismerés, mely szerint a testeket a Föld felszínén, ill. a
Holdat a Föld körüli pályán tartó erő egyaránt a Föld tömegvonzásától származik. Gondolatmenetét követve számítsuk ki a földi nehézségi gyorsulás – pontosabban szólva: gravitációs
gyorsulás (g) – értékét!
Mivel a Föld felszínén lévő testet a newtoni gravitációs (vonzó)erő tartja a helyén:
Fg  

Mm
,
R2

ahol M  5,972 1024 kg , ill. R  6371 km  6,371106 m a Föld tömege, ill. sugara.
A gravitációs erőtörvény felírásakor a kiterjedt (és homogén tömegeloszlású gömbnek
feltételezett) Földet a középpontjában elhelyezett M tömegű tömegponttal helyettesítettük,
hiszen a fenti összefüggés szigorúan csak tömegpont-párok esetén érvényes.
Amennyiben eltekintünk attól, hogy a Föld egy forgó vonatkoztatási rendszer, és figyelmen
kívül hagyjuk az ebben fellépő centrifugális erőt, úgy a gravitációs erő és a nehézségi erő egymással ekvivalens lesz. Emiatt:
Fg  

g

Mm
 m  g  Fneh , melyből a próbatest m tömegével történő leosztás után:
R2

m
10 N
s 2  9,81 m .

0,
981


0,981

10
1012 kg
s2
kg
m2

5, 972 1024 kg

M
N m
 6, 67 1011

2
R
kg 2 6, 3712 1012
2

13

kg

(A valóságban ez az érték a centrifugális erő függvényében helyről helyre változik, ugyanakkor a Föld forgásának rendkívül alacsony szögsebessége miatt ez a változás relatíve kicsi.)
Megjegyezzük, hogy a fenti megközelítéssel bármely más égitestre is kiszámíthatjuk a felszíni
nehézségi gyorsulást, amennyiben ismerjük a (gömb alakúnak gondolt) égitest tömegét és
átmérőjét. – Napunk (melynek tömege, ill. sugara a Földének 333 000-szerese, ill. 109szerese) felszínén például a nehézségi gyorsulás a Föld felszínén mérhető érték 28-szorosa.

M7-4. Mennyi egy 80 kg-os ember súlya (földi körülmények között)?
A Föld felszínén álló ember a rá ható, függőlegesen lefelé mutató nehézségi erő folytán
egyúttal a talpa alatt lévő – alátámasztásként szolgáló – mérleget is ugyanekkora erővel
nyomja, így súlya:
G  m  g  80 kg  9,81

m
m
 784,8 kg 2  784,8 N .
2
s
s
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F7. Gyakorló feladatok és kérdések
F7-1. Ismertesse Kepler törvényeit!

F7-2. Írja fel a Newton-féle gravitációs erőtörvény vektori alakját, és ismertesse a benne
szereplő fizikai mennyiségeket!

F7-3. Mit érzékelünk a (tengelye körül forgó) Földön nehézségi erőként? Mikor mutat ez az
erő pontosan a Föld középpontja felé? Földünk mely részén maximális, ill. a minimális a
nehézségi gyorsulás értéke? (A forgó vonatkoztatási rendszerekben fellépő, a forgástengelyre
merőleges síkban a tengelytől mindig kifelé mutató centrifugális erő a forgástengelytől mért
távolsággal egyenes arányban nő.)

F7-4. Mit mondhatunk ugyanazon űrhajós súlyáról és tömegéről, amikor a Föld, ill. a Hold
felszínén tartózkodik?

F7-5. Mekkora a nehézségi gyorsulás a Hold felszínén? (A Hold átmérője 3474 km, tömege
0,07349∙1024 kg.) Hányad része ez a Föld felszínén mérhető értéknek?

F7-6. Változik-e a nehézségi gyorsulás értéke a Föld felszínétől mért magassággal? A fejezet
törzsanyagában és a mintafeladatokban foglalt ismeretek birtokában milyen formula adható a
nehézségi gyorsulás magasság-függésére? Miért?
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8. ERŐTÖRVÉNYEK. A DINAMIKA ALAPEGYENLETÉNEK ALKALMAZÁSAI
A hétköznapi életben, a gyakorlati munka során, sőt az emberi testben is számos erőfajtával
találkozhatunk. Az alábbi fejezetben ezek közül vizsgálunk meg néhány fontosabbat
− terjedelmi korlátok miatt − a teljesség igénye nélkül.
Szó lesz többek között a rugalmas erőkről, amelyekkel nemcsak rugós alkalmazások esetén
találkozhatunk, hanem például izmaink működése (megnyúlása, ill. elernyedése) során is.
Ezen erők részletes megismerése és leírása vezet többek között a mesterséges izomzat,
valamint egyes szerszámok, robotfajták kifejlesztéséhez és optimalizálásához.
Tárgyaljuk a súrlódási erőket is, amelyek számos területen (egészségügy, mozgás,
közlekedés, munkavégzés, gépesítés) szintén komoly szerepet játszanak. Előfordulhat olyan
eset, amikor éppen növelni kívánjuk értéküket − például egy fogimplantátum beültetésekor a
műgyökér megtapadásának, beépülésének elősegítése érdekében. Más esetekben viszont
csökkenteni szeretnénk a súrlódást, pl. különböző ízületeink esetében, amikor a könnyebb,
gyorsabb, fájdalommentes mozgás megvalósítása a cél.
Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk alkalmazni és ezért kontrollálni ezen erőket, legalább
alapszinten meg kell őket ismernünk.
8A. Kényszererők
Ha egy test mozgását, pontosabban mozgásának pályáját valamilyen geometriai feltétel
korlátozza, kényszermozgásról beszélünk. Ilyen lehet például egy lejtő felületén lecsúszó
vagy egy fonálon rögzített és kilendített test (inga) mozgása (8-1. ábra).

8-1. ábra
A fentebb sorolt példákban a geometriai kényszerfeltételt a lejtőn lecsúszó test esetében az
jelenti, hogy csak a lejtő síkjában futó görbék mentén mozoghat, míg a lejtő síkját (arra
merőleges irányban) nem hagyhatja el; az ingamozgást végző test pedig csak a (nyújthatatlan138
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nak feltételezett) fonál hossza által meghatározott sugarú köríven mozoghat. – Szabad
mozgásoknál ilyen geometriai feltételek nem korlátozzák a mozgást: erre példa egy elhajított
labda mozgása (amíg földet nem ér) vagy a Föld keringése a Nap körül.
Ezen mozgások alapján kétféle erőtípust különböztethetünk meg. Azokat az erőket, amelyek a
test mozgására vonatkozó geometriai kényszerfeltételt biztosítják, kényszererőknek nevezzük.
A kényszererő iránya (általában, ha a kényszert adó felület nem gyorsul) merőleges arra a
pályára vagy felületre, melyen a test a kényszermozgását végzi. Szabaderőknek az erőtörvények által meghatározott erőket (pl. gravitációs, elektrosztatikus, mágneses erő) hívjuk.
8B. Rugalmas erő
A rugalmas testekben deformáció hatására ébredő erőt rugalmas erőnek nevezzük. Ez az erő
− bizonyos rugalmassági korlátok között − a deformáció mértékével egyenesen arányos és
azzal ellentétes irányú, ún. harmonikus erő. Jó példa erre egy megnyújtott vagy összenyomott
rugóban keletkező erő, melynek nagyságát az alábbi – lineáris erőtörvénynek is nevezett –
egyenletből tudjuk kiszámítani:
Frug   D  x ,

ahol D az ún. rugóállandó, x pedig a nyugalmi helyzettől (tehát a rugó nyújtatlan hosszához
képest) mért megnyúlás vagy összenyomódás, melyet kitérésnek is mondhatunk. A fenti
egyenletben szereplő negatív előjel a rugalmas erő kitéréshez képesti ellentétes irányát jelöli.

8-2. ábra
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A rugót nyújtó erő – mely ugyanakkora nagyságú (de ellentétes irányú), mint a rugóban
ébredő Fr erő − és a megnyúlás között fennálló egyenes arányosság, tehát végeredményben a
lineáris erőtörvény teljesülését demonstrálja a 8-2. ábra. Egy ehhez hasonló méréssorozattal
az adott rugóra jellemző, a lineáris erőtörvényből következően N/m mértékegységű D rugóállandó is meghatározható.
8C. Súrlódási erők
Többféle súrlódási erőt ismerünk − közülük az első a csúszási súrlódási erő, amely akkor lép
fel, ha két test egymáshoz képest elmozdul egymáson. A csúszási súrlódási erőt leíró erőtörvény felállítása céljából végezzük el az alábbi egyszerű kísérleteket:
1. Vegyünk három ugyanakkora tömegű fahasábot, melyek közül először egyet, majd kettőt,
végül mindhármat ugyanazon rugós erőmérő közbeiktatásával húzunk az asztalon a 8-3.
ábrának megfelelően. Kísérletünk eredménye szerint a hasábok egyenes vonalú, állandó
sebességű vontatásához szükséges erő – melynek nagysága Newton I. axiómája folytán az
asztallap és az alsó hasáb alja között fellépő csúszási súrlódási erőével megegyező – a
hasábok számával és emiatt az általuk kifejtett nyomóerővel arányosan növekszik.

8-3. ábra
2. Annak felderítésére, hogy a csúszási súrlódási erő függ-e az érintkező felületek nagyságától, ugyanazt a fahasábot különböző lapjaira fektetve vontassuk (kísérletről kísérletre, ill.
egy kísérleten belül is) állandó sebességgel. A 8-4. ábrán bemutatott kísérletpár tanúsága
szerint minden esetben ugyanakkora húzóerőt kell kifejtenünk, vagyis a csúszási súrlódási
erőt nem befolyásolja az egymással súrlódó felületek nagysága.

8-4. ábra
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3. A súrlódó felületek minőségének (anyagának, textúrájának, morfológiájának stb.) hatását
az alábbi egyszerű kísérletpárral demonstrálhatjuk: vegyünk egy, az egyik felén
textillel/szőrmével bevont fahasábot, melyet a fa-, majd szőrmeborítású oldalán húzunk az
asztalon (8-5. ábra). Azt tapasztaljuk, hogy a kísérlet során nyilvánvalóan változatlan
tömegű hasáb vontatásakor kifejtendő húzóerő (és ennek folytán a csúszási súrlódási erő)
nagysága függ az érintkező felületek anyagi minőségétől, ill. érdességétől.

8-5. ábra
Kísérleti tapasztalataink összegzéseként elmondható, hogy a relatív elmozdulással ellentétes
irányú csúszási súrlódási erő nagyságát az érintkező felületek minősége és a nyomóerő
határozza meg:
Fsúrl    FNy ,

ahol µ a csúszási súrlódási együttható, FNy pedig a két felületet (merőlegesen) összenyomó
erő. A µ együttható értéke többek között az érintkező felületek anyagától és morfológiájától
függ. − A keletkező súrlódási erő szempontjából tehát közel sem mindegy, hogy például két,
egymáson mozgó mechanikai alkatrész milyen anyagból van. Valószínűleg mindenki által jól
ismert eset, amikor a havas pályáról szánkóval vagy síléccel érkezve rásiklunk egy kikopott,
földes felületre, ahol a hirtelen megnövő súrlódási erő folytán pillanatok alatt drasztikusan
lelassul a mozgásunk, melynek eredményeképpen akár jó nagyot eshetünk is.
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A 8-1. táblázat néhány anyagpárra jellemző csúszási súrlódási együttható értéket mutat be.
A másik tényező, amire a súrlódási erő számításakor figyelnünk kell, hogy helyesen értelmezzük az érintkező felületeket összenyomó
FNy erőt. − A súrlódási erővel kapcsolatos
feladatokban nagyon sokszor vízszintes felületen történő mozgások során fellépő csúszási
súrlódási erőt számolunk, amelynél a nyomóerőt az m·g értékkel adhatjuk meg. Ez már
sajnos annyira automatikussá vált, hogy a
hallgatókat megkérdezve, szinte minden esetben ezt az összefüggést említették a nyomóerő
8-1. táblázat

meghatározására. Itt tehát nyomatékosan leszögezzük, hogy a nyomóerő nem feltétlenül a

súly, hanem általánosan a két egymáson elmozduló felületet összenyomó erő! − Nézzük a
következő példát: vegyünk egy fahasábot, fektessük le azt egy vízszintes asztallapra, majd
tegyünk rá egy másik fahasábot. A felső fahasáb elmozdításakor keletkező csúszási súrlódási
erő kiszámításakor nyomóerőként ebben az esetben valóban a súlyerőt kell figyelembe venni.
Most vegyük az egyik hasábot az egyik, a másikat a
másik kezünkbe, majd állítsuk őket függőleges irányba,
és a két kezünk erejével nyomjuk össze őket. Amikor az
egyik hasábot elcsúsztatjuk a másikhoz képest, akkor a
két hasáb között kialakuló nyomóerőnek semmi köze
nem lesz a súlyerőhöz, hanem csak és kizárólag a kezünk
által kifejtett erővel lesz egyenlő. (Egy hasonló, a satuk
működését modellező kísérletet mutat be a 8-6. ábra.)
Ahogy már említettük, a csúszási súrlódási erő a mozgást akadályozni igyekszik, így ha ennek elkerülése,
minimalizálása a cél, akkor a legegyszerűbb módszer a
két felület közötti súrlódási együttható csökkentése (pl.
kenéssel, olajozással, vagy olyan bevonatok felvitelével,
amelyek anyagaira vonatkozó µ viszonylag kicsi).
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A másik súrlódásierő-típus a tapadási súrlódási erő (röviden: tapadási erő). Ha az egymással
érintkező testek nem mozognak egymáshoz képest, akkor tapadási erő lép fel, mely a felület
érintősíkjában fekszik, irányát és nagyságát pedig a többi, mozgatni szándékozó erő határozza
meg. Nagysága azonban nem lehet egy határnál nagyobb:
Ftap   0  FNy ,

ahol µ0 a (szintén anyagi minőségtől függő) tapadási súrlódási együttható, és FNy továbbra is a
felületre merőleges nyomóerő. Tehát amikor pl. egy jó nehéz mosógépet szeretnénk elmozdítani a helyéről, és fokozatosan növekvő erővel próbáljuk tolni, akkor mindaddig, amíg meg
nem indul, a tapadási súrlódás akadályozza a mozgatást.
A csúszási és tapadási súrlódási erőt leíró törvények formai hasonlósága miatt fontos
megemlíteni, hogy az azonos kísérleti körülményekhez tartozó tapadási súrlódási együttható
mindig nagyobb a csúszási súrlódási együtthatónál: µ0 > µ. Ezt mi magunk is igen egyszerűen
beláthatjuk az alábbi kísérlettel: rugós erőmérő közbeiktatásával – a mosógépes példánkban
leírtakhoz hasonlóan – fokozatosan növekvő erővel húzzunk egy, kísérletünk jobban láthatóvá
tétele

céljából

plusz

tömeggel

terhelt fahasábot. Tapasztalatunk
szerint a tapadási súrlódási erő
maximális értékének eléréséig (87.a. ábra) a hasáb nem mozdul
meg. Amint az általunk kifejtett
húzóerő meghaladja ezt a küszöbértéket, a hasáb megindul a húzás
irányába, miközben a rugós erőmérő által kijelzett érték a csúszási
súrlódási erőnek megfelelő nagyságúra csökken le (8-7.b. ábra).
8-7. ábra
A tapadási súrlódásnak a gyakorlatban nagyon nagy jelentősége van − ennek köszönhető
többek között, hogy egyáltalán járni tudunk. A lépés megkezdésekor ugyanis talpunkkal
hátrafelé irányuló erőt gyakorlunk a talajra, amely nem mozdul el a talpunkkal vett érintkezési
felület mentén, hanem a tapadási súrlódásnak megfelelő nagyságú, előrefelé mutató ellenerőt
fejt ki a lábunkra. Ennek eredményét érzékeljük úgy járás közben, hogy egy-egy lépéskor
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lábunk „elrugaszkodik” a talajtól. Ha a tapadási súrlódás nagyon kicsi (pl. egy járda
eljegesedett felületén), akkor elrugaszkodás helyett elcsúszás, rosszabb esetben elesés következik be. (Ónos eső idején ezért szoktak egyesek kívülről zoknit húzni a cipőjükre.)
Ugyanez igaz a különböző, álló járművekkel történő elindulás esetére is. Télen bekövetkezhet, hogy próbálnánk elindulni a személygépkocsival, de az meg sem mozdul, miközben
kerekei egyhelyben pörögnek a jeges úton. Ilyenkor az elinduláshoz meg kell növelnünk a
kerék és a talaj közötti tapadási súrlódási együtthatót: szokásos megoldás egy rongydarabot
vagy kitépett füvet, letört gallyakat, homokot, földet tenni előre jó szorosan a kerék és a talaj
érintkezéséhez. − A tapadási súrlódási erő teszi lehetővé azt is, hogy autónkkal vagy
kerékpárunkkal egy kanyarban be tudjunk fordulni, és ne egyenesen, érintőirányban haladjunk
tovább. Óvatosan kell tehát közlekedni még ismert úton is, mert egy kiömlött olajfolt vagy
eső okozta vékony sárréteg lecsökkentheti a talaj tapadási súrlódási együtthatóját, a felületet
csúszóssá teszi, és azonnal bekövetkezhet a baleset!
A súrlódási erők csoportjába szokták még sorolni a gördülési súrlódási erőt is, amit gördülési
ellenállásnak is neveznek. A testek könnyebben elmozdulnak egymáson, ha gördülni tudnak.
A felületek minőségétől függően ható gördülési ellenállási erő az FNy a nyomóerőtől és a
felületeket jellemző μg gördülési ellenállási együtthatótól függ:
Fgörd   g  FNy .

A gördülési ellenállás oka az a deformáció, amelyet a mozgás során a görgő / a kerék / az
abroncs és/vagy az adott talaj, pálya elszenved. Például, a deformációra jóval hajlamosabb
gumiabroncs gördülési ellenállása hasonló talajon nagyobb, mint a vasúti kocsi jóval
merevebb acélkerekének ellenállása. Hasonló jelenséget kisebb léptékben ugyan, de mi
magunk is tapasztalhattunk már, amennyiben kerékpárunkat keményre fújt, ill. puha
abroncsokon is hajtottuk – előbbi esetben az alacsonyabb gördülési ellenállás miatt érezhetően
könnyebb volt a tekerés. Hasonlóképpen a homok vagy beton is nagyobb ellenállást okoz,
mint a kemény acél vasúti sín. (Ilyen összehasonlítást saját magunk is végezhetünk, ha pl.
mély homokkal borított, ill. aszfaltozott úton próbálunk meg gyalogolni vagy kerékpározni.)
A gördülő ellenállás általában sokkal kisebb a száraz, olajozatlan csúszási súrlódásnál. A 8-2.
táblázat néhány, a hétköznapi gyakorlatban is fontos szereppel bíró gördülő test−pálya párra
vonatkozó gördülési együttható értéket mutat be. Ebben az esetben a pálya azon felület
anyagát jelenti, ahol a gördülő mozgás zajlik.
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Gördülő test/pálya

Gördülési együttható

Golyóscsapágy, a golyó és a csapágygyűrűk edzett acélból 0,0005–0,001
Acél kerék acél vasúti sínen

0,001–0,002

Gumiabroncs és aszfalt

0,007

Személyautó gumiabroncs és aszfalt

0,006–0,010

Teherautó gumiabroncs és aszfalt

0,013–0,015

Gumiabroncs és beton

0,01–0,02

Gumiabroncs és apró zúzottkő

0,020

Gumiabroncs és kockakő

0,015–0,03

Gumiabroncs és kátyú

0,03–0,06

Lánctalp és kemény útfelület

0,045

Gumiabroncs és terep (föld)

0,050
8-2. táblázat

Egy nehéz test mozgatásához szükséges erő jelentősen lecsökkenthető, ha közé és a talaj közé
görgőket helyezünk el – e jelenség kísérleti demonstrációját mutatja be a 8-8. ábra.

8-8. ábra
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Egyes feltételezések szerint az egyiptomi piramisok építéséhez szükséges többtonnás
kődarabok szállítását úgy oldották meg, hogy folyamatosan fa gerendákat tettek alájuk,
miközben egy másik csapat a köveket húzta. − Ezt otthon is kipróbálhatjuk, ha éppen egy
nehéz testet szeretnénk áttolni egyik helyről a másikra: vegyük például a korábban már
említett mosógépet. A mosógépek a stabilitási követelmények folytán meglehetősen nehezek,
de egyedül is boldogulhatunk a feladattal, ha kéznél van 3-4
darab kb. 1 méteres erősebb cső. (A merev porszívócső
kiválóan megfelelhet erre a célra.) Megemeljük a mosógép
sarkát és alá tesszük az egyik, majd a másik, harmadik
csövet; ezeken már szinte egy ujjal is mozgatni tudjuk a
gépet (8-9. ábra). Arra kell csak figyelnünk, hogy a csövek
8-9. ábra

mindig a helyükön legyenek.

A gördülő és a csúszó súrlódásbeli különbségnek a közlekedés során is nagy jelentősége van.
A 8-3. táblázat alapján nyilvánvaló, hogy egy befékezett kerekű autót sokkal nehezebb tolni,
mint egy szabadon futó kerekűt. Fékezésnél szintén figyelembe kell venni, hogy a
megcsúszásig fékezett kerék nagyobb ellenállást, lassító hatást jelent, viszont ekkor már
irányíthatatlan a mozgásunk.

8-3. táblázat
Bizonyos szempontok alapján a súrlódási erők csoportjába sorolható még a közegellenállási
erő is, ami egy folyadékban, ill. légnemű közegben mozgó test esetén fellépő, mozgást
akadályozó erő. A közegellenállás fő kiváltó oka a test felülete és a vele érintkező gáz, illetve
folyadékrészecskék közötti súrlódás (pontosabban fogalmazva: a test felszínéhez tapadt
folyadékréteg és a folyadék többi része között fellépő ún. belső súrlódás).
A többi súrlódási erővel szemben a közegellenállási erő értéke a test sebességétől és alakjától
is függ. Kis sebességek esetén, amikor a folyadékban vagy gázban mozgó test körül réteges
áramlás alakul ki:
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Fke  k   v ,
ahol k a test alakjától és méretétől függő tényező, η a folyadék vagy gáz (dinamikai)
viszkozitása, v pedig a test folyadékhoz vagy gázhoz képest mért relatív sebessége. Nagyobb
sebességek esetén a test körüli áramlás örvényessé válik, az emiatt megnövekedő közegellenállás pedig már négyzetes ellenállástörvényt követ:
1
Fell  c  A  v 2 ,
2

ahol c a test alakjára jellemző állandó („alaktényező”), A a mozgás irányára merőleges
keresztmetszet (homlokfelület), ρ a közeg sűrűsége, míg v ez esetben is a relatív sebesség.
A közegellenállásról majd a második
féléves anyagban, az áramlásokról szóló
fejezetben fogunk részletesebben beszélni.
A közegellenállásnak, illetve elsősorban
csökkentésének nagy jelentősége van a
járműiparban, egyes sportágakban (pl. az
országúti kerékpárosok időfutamain: 8-10.
ábra),

továbbá

közlekedési

eszközök

fejlesztésében, tervezésében. Mivel értéke

8-10. ábra

a mozgó test felületének alakjától függ,
nagy sebességű járművek (repülők, autók,
vonatok) esetén a tervezők a minél áramvonalasabb alak kialakítására törekednek
(8-11. ábra), ami lecsökkenti a jármű
mögötti örvények keletkezését, ezáltal
növeli az elérhető sebességet.

8-11. ábra

Vannak persze olyan területek is, ahol a közegellenállás nem elkerülendő, hanem hasznos
jelenség, s így éppen a minél nagyobb közegellenállás elérése a cél: ilyen például az
ejtőernyőzés, az ernyővel való sebességcsökkentés. Ezek esetében olyan felületet
alkalmaznak, ami jelentősen megnöveli az örvényképződést és így a közegellenállási erőt. A
vitorlás hajók vitorlájának tervezése és elkészítése során szintén a minél nagyobb közegellenállás elérését tartják szem előtt, a hajót ugyanis ez az ellenállási erő hajtja előre.
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8D. Mozgás lejtőn; a dinamika alapegyenletének alkalmazása
Habár általában a gyakorlati mérnöki munka során ritkán kell ún. lejtős feladatot megoldani,
mégis hasznos ezt a témát kicsit részletesebben körüljárni, mert rajta keresztül több olyan
kérdést is könnyebben megérthetünk, amelyekről a korábbiakban szó volt. Tekintsünk tehát
egy lejtőt, melynek hajlásszöge: α. Tegyünk rá egy m tömegű testet, majd a dinamika alapegyenletének segítségével vizsgáljuk meg e test mozgását. Először tekintsünk el a súrlódástól.
Az ilyen feladatok megoldása során első dolgunk mindig a vizsgált testre ható erők meghatározása; ehhez készítsünk rajzot (8-12. ábra).
Az m tömegű testre az alábbi két erő hat: a függőleges
irányú súlyerő (G = m·g) és a lejtő által a lejtő felszínére merőlegesen kifejtett tartóerő. Utóbbi erő a test
mozgásának pályájára vonatkozó geometriai kényszert
okoz, így egy kényszererő (Fk). − Ezen két erő vektori
eredője a lejtővel párhuzamos, a test lefelé történő
8-12. ábra

gyorsulását kiváltó lejtő irányú Fl erőt ad.

Szögfüggvények segítségével mind az Fk, mind az Fl kifejezhető az ismert súlyerőből – ehhez
vegyük észre, hogy β = α, mivel merőleges szárú szögek. A 8-12. ábra alapján az Fl, G és a
vektori eredő paralelogramma-módszerrel történő szerkesztése során húzott segédvonal által
határolt derékszögű háromszögre az alábbi összefüggéseket írhatjuk fel:
sin   sin  

Fl
F
 l
G mg

cos   cos  

Fk
mg

 Fl  m  g  sin  ,
 Fk  m  g  cos  .

A testet az Fl erő gyorsítja, így felírhatjuk rá a dinamika alapegyenletét (mely a lejtő síkjával
párhuzamos irányban skaláregyenletként kezelhető):



F  m  a  m  g  sin  ,

lejtő sík

melyből a tömeggel való leosztással meghatározható a gyorsulás. A súrlódásmentes lejtőn
lecsúszó test gyorsulása tehát:
a  g  sin  ,

vagyis a test tömegétől független, csak a lejtő hajlásszögétől függ.
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Hogyan módosul a helyzet, ha a súrlódás nem elhanyagolható (μ > 0)? Ekkor előző ábránkat
ki kell egészíteni a súrlódási erővel, melynek iránya – ahogyan arról már volt szó − a
mozgással ellentétes, tehát a lejtő síkjában felfelé mutat (a 8-13. ábrán zölddel jelölt erő).
Az Fs csúszási súrlódási erőről tudjuk, hogy értéke:
Fs    FNy ,

ahol a lejtő és a test közötti nyomóerő nagysága a lejtő
felületére merőleges Fk tartóerőével megegyező, így:
Fs    m  g  cos  .
8-13. ábra

(Részletesebb levezetés az M8-2. és M8-3. mintafeladatok megoldásaiban található.)

Mivel fellépett még egy, a mozgást befolyásoló erő, így a lejtő síkjában felírt dinamikai
alapegyenlet (és ezzel együtt a test gyorsulása) a következőképpen módosul:

m  a  F l Fs  m  g  sin     m  g  cos   a  g  (sin     cos ) ,
mely formula az előzőekben tárgyalt súrlódásmentes eset eredményét is magában foglalja.
A fentiek alapján kimutathatjuk, hogy a tapadási súrlódási együttható értéke egyszerű kísérleti
módszerrel, egy változtatható hajlásszögű lejtő (8-14. ábra) segítségével is meghatározható.

8-14. ábra
A módszer lényege, hogy rátesszük a vizsgálandó testet a lejtőre, melynek addig növeljük a
hajlásszögét, míg a test éppen megindul. Ebben az esetben a testet lefelé gyorsítani akaró Fl
erő és a mozgást akadályozó, a lejtő síkjában felfelé mutató tapadási súrlódási erő még éppen
kompenzálta egymást, így nagyságaikra felírhatjuk, hogy:
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m  g  sin  0  0  m  g  cos  0

 0 

sin  0
 t g 0 .
cos  0

Alapjában véve a dinamika alapegyenlete egy vektoregyenlet. Megoldása során azt a módszert célszerű alkalmazni, hogy a benne szereplő vektorokat felbontjuk x, y, z
komponensekre, és ezekre külön-külön írjuk fel, majd oldjuk meg a dinamika alapegyenletét.
Egy 2 vagy 3 dimenziós mozgás tárgyalásakor tehát 2, illetve 3 egyenletből álló egyenletrendszert oldunk meg a vektoregyenlet helyett, megkönnyítve ezzel a munkánkat.
M8. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M8-1. Vízszintes asztalon csúszik egy 1 kg tömegű, elindított, majd magára hagyott fahasáb,
melynek aktuális sebessége másodpercenként 0,2 m/s-mal csökken. Mekkora súrlódási erő hat
a hasábra? Mekkora az asztallap és a hasáb közötti súrlódási együttható?
Adatok:
a  0, 2
m  1 kg
Fsúrl  ?
?

Az adatblokkban szereplő gyorsulást a feladat nem direkt módon, hanem a
m
s2

definíciójához kapcsolódóan számérték formájában adta meg. Mivel a hasáb
sebessége az idő múlásával csökken, ezért egyenletesen lassuló mozgásról
beszélünk, melynek a gyorsulása negatív értékű.
A szöveg szerint a keresett súrlódási együttható a csúszási súrlódási tényező.

Mivel a hasábot már magára hagytuk, így vízszintes irányban csak a csúszási súrlódási erő hat
rá, melynek értékét Newton II. axiómájának alkalmazásával kaphatjuk meg:
m

Fsúrl  m  a  1 kg   0, 2 2   0, 2 N .
s 


(A negatív előjel azt jelzi, hogy a mozgást fékező 0,2 N nagyságú súrlódási erő a hasáb
pillanatnyi sebességével ellentétes irányban hat.)
Mivel az asztallap és a hasáb érintkezési felületére merőlegesen ható nyomóerő (melyet N-nel
is szokás jelölni) vízszintes csúszás esetén a hasáb súlyától származik, ezért a csúszási
súrlódási erőtörvény alapján:
0, 2 kg

Fsúrl    N    mg   

m
s2

Fsúrl
0, 2 N


 0, 02 .
m  g 1 kg  9,81 m
m
1 kg  9,81 2
s2
s
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M8-2. Egy 30°-os hajlásszögű lejtőn egy 40 kg tömegű testet akarunk (állandó sebességgel)
felhúzni. Mekkora erőt kell kifejtenünk a lejtő síkjával párhuzamos irányban, ha
a) a súrlódás elhanyagolható?
b) a csúszási súrlódási együttható 0,4?
Fh  ?
  30
m  40 kg Fh  ?

Először készítsünk egy, a feladat megoldását segítő ábrát,

  0, 4

ábrázoljuk (ez alapján mindkét részfeladat kezelhető):

melyen az általánosabb, a súrlódást is figyelembe vevő esetet

Bár a valóságban csak a 8-13.
ábrán jelölt (itt folytonos
vonallal ábrázolt) erők lépnek
fel, mégis célravezetőbb őket
komponenseikre bontani, ha a
dinamika alapegyenletét nem
az alábbi formában kezelnénk:
    
m  a  Fh  Ft  Fs  G .
A dinamika alapegyenletének skaláris formába történő átírásához jelöljük ki az alábbi két, a
feladat szempontjából kézenfekvő irányt: a lejtő síkjának irányát (koordináta-rendszerünk X
tengelye), valamint az erre merőleges irányt (Y tengely). Ezek figyelembevételével a feladatban szereplő összes erőt lejtővel párhuzamos, ill. lejtőre merőleges komponensekre bontjuk:
1. A húzóerő (nagysága: Fh) a lejtő síkjával párhuzamosan felfelé mutat.
2. A súrlódási erő (nagysága: Fs) a lejtő síkjával párhuzamosan, a test mozgatásának irányával ellentétes irányba, tehát lefelé mutat.
3. A test súlya (nagysága: G = mg) függőlegesen lefelé mutat, így vektorát az ábrának
megfelelő módon merőleges (Gx, Gy) komponensekre bontjuk:
a. A lejtő síkjával párhuzamos komponens:
b. A lejtő síkjára merőleges komponens:

G
G

 sin   G   G  sin   mg  sin 

G
 cos   G   G  cos   mg  cos 
G

(Ehhez felhasználtuk, hogy az ábrán bejelölt α szög és a lejtő hajlásszöge merőleges szárú
szögek: Gꓕ a lejtő síkjára merőleges szögszár, míg G a lejtő alapjára merőleges szögszár.)
4. A lejtő által kifejtett tartóerő (nagysága: Ft) a lejtő síkjára merőlegesen felfelé mutat.
Az összes erő(komponens) megnevezése után ezeket már csak be kell helyettesítenünk a
lejtővel párhuzamos, ill. lejtőre merőleges irányokban felírt dinamikai alapegyenletekbe.
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Lejtőre merőleges irány. Ez az eset annyiban egyszerűbb, hogy a súrlódás meglététől
függetlenül mindig ugyanolyan formában írható fel:


 

0  m  a    F i ,  Ft  G  ,
i

hiszen a lejtő jelentette geometriai kényszer miatt a test (tömegpont) nem léphet ki a lejtő
síkjából. Az ábráról leolvasható ellentétes irányok miatt az alábbi skaláregyenlet írható fel:
Ft  G   0  Ft  G   mg  cos  .
Ezzel meg is határoztuk a kényszererő nagyságát. (Bár jelen feladat szempontjából ez most
nem releváns, de a teljes megoldáshoz a lejtőre merőleges irány tárgyalása is hozzátartozik.)
Lejtővel párhuzamos irány. A feladat megoldása ezen a ponton válik ketté attól függően,
hogy figyelembe vesszük-e a csúszási súrlódási erő fellépését.
a) Súrlódásmentes eset. A dinamika alapegyenlete a lejtővel párhuzamos irányban csak a
húzóerőt és a súlyerő megfelelő komponensét tartalmazza:


 

0  m  a    F i ,  Fh  G  ,
i

hiszen − egyéb megkötés híján – állandó sebességű, gyorsulást nem okozó húzást feltételezünk. Miután ábránk szerint a fenti erők ellentétes irányúak, így skaláregyenletünk:
0  Fh  G 

 Fh  G   mg  sin   40 kg  9,81

m
 sin 30  196, 2 N .
2
s

Ezt az eredményt szokás úgy interpretálni, hogy súrlódásmentes lejtőn történő (állandó
sebességű) felhúzáskor a súlyerő lejtővel párhuzamosan lefelé mutató komponensét kell
kompenzálnunk („legyőznünk”).
b) Súrlódásos eset. A dinamika alapegyenletét az a) esethez képest a lejtő síkjába eső csúszási
súrlódási erővel is ki kell egészítenünk:


 


0  m  a    Fi,  Fh  G   Fs , a fent már említett okokból.
i

Ábránkat ismét segítségül hívva, előző egyenletünk az alábbi skaláregyenletté alakítható:

0  Fh  G   Fs

 Fh  G   Fs ,

amit úgy szokás interpretálni, hogy ezúttal a súlyerő lejtővel párhuzamosan lefelé mutató
komponense mellett a súrlódási erőt is kompenzálnunk kell. Húzóerőnk ekkor paraméteres
alakban, ill. számszerűsítve:

Fh  G   Fs  mg  sin     mg  cos   mg  sin     cos   ,
Fh  40 kg  9,81

m
m
 sin 30  0, 4  cos 30  392, 4 kg 2   0, 5  0, 4  0,866   332,1 N .
2
s
s
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Bár e feladat megoldása itt véget ér (hiszen megválaszoltuk az összes kérdést), a hasonló
jellegű feladatok megoldását illetően tennénk még két hasznos megjegyzést:
1. Ezen pont remélhetőleg jól alátámasztja, hogy a rendezett és informatív ábra elkészítésébe
fektetett energia nagyon is megéri – egy ilyen rajz ugyanis jóformán egy fél megoldással is
felér, hiszen nemcsak a dinamika alapegyenletének skaláregyenletekké konvertálását,
hanem a bennük szereplő erők/erőkomponensek meghatározását is segíti.
2. Bár az itt használt ábránk látszólag ellentmond a 8D. alfejezet lejtős rajzainak (tekintsük
pl. a súrlódásmentes lejtő esetét), valójában ugyanazt az információt hordozzák, csak két,
egymástól kissé különböző megközelítésben:
 A 8-12. ábra szerint a test lejtőn lefelé történő gyorsulását az Ft tartóerő és G súlyerő
lejtő síkjában lefelé mutató vektori eredője okozza.
 Itteni ábránkból és a lejtő által jelentett kényszerfeltétel kezeléséből az látszik, hogy a
lejtő síkjára merőleges irányban ható Ft tartóerő és Gꓕ súlyerő-komponens kiegyenlítik
egymást. A G súlyerő hatásából így csak a kompenzálatlan G|| komponens marad meg,
ami az Ft vektornak (valódi támadáspontjából) a súlyerő támadáspontjába tolásakor az
Ft és G vektorok eredőjeként értelmezhető.

M8-3. Deszkalapra egy hasábot helyezünk. A deszka egyik végét lassan emelve azt tapasztaljuk, hogy a hasáb akkor kezd lefelé csúszni, amikor a deszkának a vízszintessel bezárt szöge
elérte a 30°-ot, és ugyanezen szög mellett 4 m utat 4 s alatt tesz meg. A megfigyelt adatokból
határozza meg a deszka és a hasáb közötti tapadási és csúszási súrlódási együtthatókat!
 0  30

A feladatot természetesen a hasáb lefelé csúszásának

t  4s
, 0  ?
s(t)  4 m

megfelelő állapot dinamikai viszonyait ábrázoló rajz
elkészítésével kezdjük:

Mivel az előző feladatban részletes
leírást adtunk a fellépő erők komponensekre bontásáról és ezek nagyságainak

meghatározásáról,

ezúttal

csak összefoglalnánk az ottani (most
is használandó) eredményeket:
G   mg  cos  0
G   mg  sin  0

Ft  G 
Fs    G 
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A tapadási súrlódási együttható (μ0) meghatározása. A feladat által megadott hajlásszög
azért „különleges” érték, mert itt tapasztaltuk a − tapadás által addig nyugalomban tartott −
test megmozdulását. Elegendően nagy α0 hajlásszög mellett ugyanis a G súlyerő lejtővel
párhuzamosan lefelé mutató G|| komponensének nagysága éppen eléri a lejtő síkjában felfelé
mutató tapadási erő maximumának értékét. Mindez az alábbi egyenlet formájában írható le:

Ftap  0  G   G 

 0 

G
G



G  sin  0
 tg 0 ,
G  cos  0

vagyis a tapadási súrlódási tényező értékét már meg is határoztuk:
 0  tg30 

1
sin 30
2  1 .


sin 30
3
3
2

A csúszási súrlódási együttható (μ) meghatározása. A hasáb megindulása utáni lefelé
csúszáskor már a tapadási erő maximumánál kisebb nagyságú csúszási súrlódási erő hat a
testre – itt visszautalnánk a 8-7. ábrán, sík felületen bemutatott hasonló jelenségre. (A feladat
megoldásához készült rajz már ezt az esetet ábrázolja.) E csúszási súrlódási erő nagysága (az
M8-2. feladatban már bemutatott paraméteres számolások eredményeként): Fs = μ·mg·cosα.
Mivel a hasáb súlyának lejtő irányában lefelé mutató G|| komponensét az α0 lejtőszögnél
fellépő tapadási súrlódási erő még éppen kompenzálni tudta, így az ennél kisebb csúszási
súrlódási erő esetén a hasábnak már lesz lefelé mutató gyorsulása. Ennek értéke a lejtő
irányában felírt dinamikai alapegyenletből:
  

F,e  m  a   G   Fs  m  a   G   Fs  m g  sin  0    m g  cos  0

a   g   sin  0    cos  0 

Az imént felírt gyorsulás értéke – miután a hasáb megindulásakor a lejtő α0 dőlésszögét
lerögzítettük – időben állandó, így a hasáb egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgást
végez. A feladat által e mozgásról szolgáltatott adatok mellett még azt is tudjuk, hogy a hasáb
nyugalmi helyzetből indult, így ehhez a pozícióhoz képest az alábbi utat tette meg:
s(t) 

1 2
2  s(t)
a  t , melyből kifejezhető a gyorsulás: a  
.
2
t2

A gyorsulás dinamikai és kinematikai alapokon meghatározott kifejezéseit egyenlővé téve,
kifejezhetjük a csúszási súrlódási együtthatót:
2  s(t)
 g   sin  0    cos  0 
t2
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2  s(t)
 sin  0    cos  0
g  t2
2  s(t)
  cos  0  sin  0 
g  t2

 

sin  0
2  s(t)
2  s(t)

 0 
2
cos  0 g  t  cos  0
g  t 2  cos  0

A csúszási súrlódási együtthatóra adódó paraméteres eredményből már egyértelműen látszik,
hogy értéke a tapadási súrlódási együtthatónál kisebb:




1
24 m
1
24 m
1
1
1 
1 






1


3 9,81 m   4 s 2  cos 30
3
m
3
3 9,81 3
3  9,81 
2
9,81

16
s

s2
2
s2
1 9,81  1 1 8,81 0,898



3 9,81
3 9,81
3

1

3

M8-4. Az ábrán egy test két, különböző hosszúságú kötélen
függ. Az „A” jelű kötélben ébredő erő 3 N. Számítsa ki a „B”
kötélben ébredő erőt és a test tömegét! (Megoldásához
készítsen rajzot / rajzokat!)

A feladatban megadott ábrába először a számításba jövő
erőket rajzoljuk be: az „A” kötélben fellépő FA erőt és a „B”
kötélben fellépő FB erőt (melyek hatásvonala a megfelelő
kötélben fut), valamint a felkötözött test G súlyát – utóbbi
vektort már eltoltunk a kötelek találkozási pontjába. (Ezek
közül egyedül az FA hosszat ismerjük.)
Következő lépésben a rendszer egyensúlyának feltételét kell
megállapítanunk: az m tömegű test akkor lehet egyensúlyban,
ha az FA, FB és G erők vektori eredője nullvektort ad. Ezt más
szavakkal úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a két kötélerő
(paralelogramma-szerkesztéssel meghatározott) eredője a
súlyerővel egyenlő nagyságú és ellentétes irányú. (Utóbbi
feltétel a szerkesztésből láthatóan automatikusan teljesül.)
Fenti állításunk első felének vizsgálatához a kötélerőket célszerű x irányú (vízszintes) és y
irányú (függőleges) derékszögű komponensekre bontani a lenti ábrának megfelelően.
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Miután észrevettük, hogy a derékszögű felbontások során keletkező, a vízszintessel bezárt
szögek a feladatban megadott szögek váltószögei, az 1. fejezetben tanult módon könnyen felírhatjuk a kötélerők derékszögű komponenseit:
FA,x  FA  cos 45  FA

2
,
2

FA,y  FA  sin 45  FA

2
,
2

FB,x  FB  cos 60  FB

1
,
2

FB,y  FB  sin 60  FB

3
.
2

(Itt csak a komponens-vektorok hosszát adtuk meg; irányaik az ábráról olvashatók le.) Fenti
adatainkat már beírhatjuk a dinamika alapegyenletébe, az egyensúlyi feltétel (zéró
gyorsulásból következő zéró eredő erő) teljesülését mindkét irányban megvizsgálva:
(1) Vízszintes (x) irány
2

0   Fi,x  FB,x  FA,x
i 1

FA

 FA,x  FB,x , amiből a „B” kötélben ébredő (kényszer)erő:

2
1
 FB
 FB  2  FA  3 2 N  4, 24 N .
2
2

(2) Függőleges (y) irány
3

0   Fi,y  FA,y  FB,y  G  G  FA,y  FB,y , amiből a test tömege:
i 1

m

FA,y  FB,y 1 
1
2
3 1
G
  FA
 FB

g
g
g
2
2  2g





2FA  3FB .

Amennyiben csak FA feladatban megadott értékével szeretnénk számolni:
m

1
2g





2FA  3  2FA 

1  1, 732
m
1, 414

2FA
1  3 FA
1 3 
, azaz
2g
2 g





m
s2
 0, 59 kg .
m
9,81 2
s
3 kg

Ebből a feladatból és az előzőekben tárgyalt lejtős problémákból láthatjuk, hogy a dinamika
alapegyenletének skaláregyenletekre történő átírása során az erőkomponensek megállapításához használt referenciairányok az adott feladat függvényében változhatnak.
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F8. Gyakorló feladatok és kérdések
F8-1. Írja fel a csúszási súrlódásra vonatkozó erőtörvényt! Hogyan egészítené ki, hogy a
súrlódási erő irányítottságát is figyelembe vevő vektoregyenlet legyen belőle?

F8-2. Egy vízszintes helyzetű, 3 m hosszú deszka a közepén legfeljebb 60 kg tömegű testet
tud megtartani anélkül, hogy leszakadna. Milyen magas lejtőt kell készíteni belőle, hogy a
közepére helyezett 75 kg-os testet elbírja?

F8-3. A 8D. alfejezetben leírtak alapján, egy állítható dőlésszögű lejtő használatával hogyan
lehetne egyetlen lépésben meghatározni a csúszási súrlódási együttható értékét?

F8-4. Legalább mekkora erővel kell húznunk egy adott m tömegű szánkót, ha a talpa és a
hóval borított vízszintes talaj közötti μ csúszási súrlódási együttható értékét ismerjük? A
húzóerőt (testhelyzetünkből fakadóan) ferdén felfelé, a vízszintessel α szöget bezárva fejtjük
ki. Megoldását a problémában szereplő erőket (ill. szükség szerint ezek komponenseit)
ábrázoló rajzzal is támogassa!
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Valamilyen erőkifejtés − legyen az gépi vagy emberi − eredményének kvantitatív jellemzésére gyakran használatos mennyiségek a fizikában a munka és a teljesítmény. Egy eszköz,
berendezés, munkagép, implantátum stb. tervezésénél, kiválasztásánál, beszerzésénél,
munkába állításánál ezek nagyon fontos paraméterek, melyek segítségével tájékozódni tudunk
arról, hogy az adott eszköz alkalmas-e a tervezett feladat(ok) elvégzésére. Az alábbi
fejezetben ezen fizikai mennyiségeket ismerjük meg.
9A. Munka
Általánosságban a mechanikában munkáról (munkavégzésről) akkor beszélünk, ha valamely
erő hatására elmozdulás következik be. Ilyen értelemben tehát például egy súlyemelő csak
addig végez munkát, amíg a feje fölé emeli az adott tömegű súlyzót – azon idő alatt, amíg ott
hosszú másodpercekig nagy erőfeszítéssel mozdulatlanul megtartja, a fizikai definíció szerint
nem történik munkavégzés. – A munkavégzés értékét az erő (F) és az elmozdulás (Δr)
vektorainak skaláris szorzataként számolhatjuk ki:

  
W  F   r  F   r  cos   F  s  cos  ,
ahol α a két vektor hatásvonala által bezárt szög. E definícióból következően a munka skalármennyiség, azaz egy számmal és egy mértékegységgel megadható. A munka mértékegysége
James Prescott Joule (1818. december 24. – 1889. október 11.)
angol fizikus (9-1. ábra) iránti tiszteletből a joule (J); a fenti
definícióból következően 1 J = 1 N·m. – Joule többek között az
elektromos áram hőhatását vizsgálta, és leírta az ezzel kapcsolatos törvényt. Meghatározta a munka és a belső energia változása közötti kapcsolatot, ill. a hőmennyiség mechanikai munkában kifejezhető egyenértékét. Ő definiálta továbbá úgy egy
gáznak a tároló edény falára gyakorolt nyomását, mint a
gázrészecskék fallal történő ütközésének következményét. Tudo-

9-1. ábra

mányos tevékenységének elismeréseként az Angol Királyi Társaság a tagjává választotta.
A munkavégzés fenti skalárszorzattal történő kiszámításának demonstrálására végezzük el az
alábbi egyszerű kísérletet (9-2. ábra): egy fahasábot egyszer vízszintesen (α = 0°), másszor
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α > 0° szög alatt vontassunk az asztalon egy rugós erőmérő közbeiktatásával, mindkétszer
ugyanakkora sebességgel. Mivel a skaláris szorzás értelmében az erőnek csak az elmozdulás
irányába eső (jelen esetben vízszintes) komponense végez munkát, ezért a hasáb ferdén
történő vontatása során az előző esetben mértnél nagyobb húzóerőt kellett kifejtenünk. (A
korábban már többször is említett szánkóhúzás során ugyanez az effektus érvényesül.)

9-2. ábra
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Az α szög értékének függvényében az alábbi fontosabb eseteket különböztethetjük meg:
1. Ha az erő párhuzamos az elmozdulással (α = 0o, cos0o = 1) és nagysága állandó:
W  F  s 1  F  s .

2. Ha az erő és az elmozdulás állandó, α > 0o szöget zár be:
W  F  s  cos  .

Hegyesszögek (α < 90°) esetén (cosα > 0 miatt) az erő munkája pozitív, míg tompaszögek
(90° < α ≤ 180°) esetén (cosα < 0 miatt) negatív. Amennyiben az erő és az elmozdulás
éppen merőleges egymásra, a munkavégzés (cos90° = 0 miatt) zérus.
3. Ha az erő nagysága és iránya is változik, akkor az utat olyan kicsiny szakaszokra osztjuk,
amelyek esetén már elhanyagolható a változás egy vizsgált szakaszon belül (9-3. ábra):
n
n
n 

W   Fi  si  cos  i   Fi,s si   Fi   r i ,
i 1

i 1

i 1

ahol Fi,s az i-edik szakaszon ható Fi erőnek a Δsi nagyságú elmozdulás irányába eső összetevője. (Lényegében a munkavégzés definíciójában leírt skalárszorzatokat számoljuk ki az
n db szakaszra, majd felösszegezzük ezeket az eredményeket.)

 úton végzett munkáját a következő vonalintegrállal
4. Még pontosabban, az erő véges AB
számíthatjuk ki (a lokális elmozdulás-vektorokat Δri-vel jelölve):
B
  B  B
 lim  Fi   r i   Fdr   F  cos ds   Fs ds .
N

WAB

s  0

i 1

A

A

A

E vonalintegrál fizikailag szemléletes jelentése: a folytonosan változó nagyságú és irányú
F erő elmozdulás irányú összetevőjét (Fs = F∙cosα) az elmozdulás függvényében ábrázolva
a munka számértékileg a görbe AB szakasza alatti területtel egyenlő (9-4. ábra). – A fenti
összefüggés szerint ez a terület a függvény „lépcsőzetes” közelítéséhez használt, egyre
kisebbre vett Δsi szélességű téglalapok területeinek összegeként képzelhető el.

9-3. ábra

9-4. ábra
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9B. A főbb mechanikai erők által végzett munka kiszámítása
Az alábbiakban a 7-8. fejezetekben tárgyalt erőtörvényekkel leírható erők (gravitációs és
nehézségi erő, kényszererő, rugóerő, súrlódási erő) mechanikai munkavégzését számítjuk ki
az egyszerűbben kiszámolhatóktól a bonyolultabb számításokat igénylő esetek felé haladó
sorrendben.
A súrlódási erők munkája
A súrlódási erő és a relatív elmozdulás iránya párhuzamos, de egymással ellentétes
(α = 180°), így a (csúszási) súrlódási erő munkája negatív:
Wsúrl  Fsúrl  s .
A tapadási erő munkája − az egymással érintkező felületek relatív elmozdulása híján − zérus.
Kényszererők munkája
Gyorsulásmentes kényszer esetén a kényszererő merőleges a geometriai kényszert meghatározó felületre és ezáltal az elmozdulásra is, ezért munkája 0.
A nehézségi erő munkája
Ha egy m tömegű test mozgásának kezdőpontja és végpontja közötti magasságkülönbség h,
akkor a nehézségi erő munkája a két pont között bejárt úttól függetlenül:
Wneh  m  g  h .
Szemléltetésképpen vizsgáljuk meg a következő példát: a nehézségi erő hatására egy m tömegű test egy α hajlásszögű súrlódásmentes lejtőn mozogjon lefelé A pontból B-be, a 9-5. ábrán
pirossal jelölt vonalon. Számoljuk ki a nehézségi erő által végzett munkát ebben az esetben.
A nehézségi erő értéke m·g, az A és B közötti
elmozdulás s, az erő és az elmozdulás által bezárt
szög β. Így a munka általános egyenlete szerint:
AB
Wneh
 m  g  s  cos  .

Az ábráról leolvasható, hogy:   90o   . Ekkor a
szögfüggvények azonosságai (ld. M1-1. feladat)
9-5. ábra

alapján: cos   cos(90o  )  sin  .

Az alábbi, a derékszögű háromszögek oldalaira vonatkozó trigonometriai összefüggés
segítségével a lejtő s hossza és h magassága közötti kapcsolat is meghatározható:
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sin  

h
s

 h  s  sin  .

A nehézségi erő által végzett munka az m tömegű test A és B pontok közötti mozgatása során:
AB
Wneh
 m  g  s  sin   m  g  h .

Az m tömegű testet a nehézségi erő segítségével most a C ponton keresztül vigyük A pontból
a B-be (9-5. ábra). Erre a folyamatra is számoljuk ki a nehézségi erő munkáját. – Ehhez
bontsuk két részre a feladatot; első esetben mozgassuk a testet A-ból C-be. Ekkor a munkát
végző erő iránya egybeesik az elmozdulás irányával, így a munka értéke ezen a szakaszon:
AC
Wneh
 m  g  cos 0o  AC  m  g 1  AC  m  g  h .

A második szakaszon a testet a lejtő vízszintes alapján található C pontból a vele egy
magasságban lévő B pontba visszük; ekkor a függőlegesen lefelé mutató nehézségi erő
merőleges lesz az elmozdulásra, s így:
CB
Wneh
 m  g  cos 90o  CB  m  g  0  CB  0 .

A fentiek alapján a nehézségi erő munkavégzése a teljes ACB útvonal mentén:
AC
CB
WneACB
h  Wneh  Wneh  m  g  h  0  m  g  h .

Azt kaptuk tehát, hogy a nehézségi erő munkája függetlenül az A és B pontok között bejárt
úttól; csak az A és B pontok közötti h magasságkülönbségtől függ.
A rugóerő munkája
Vegyünk egy D rugóállandójú rugót, melyet a nyugalmi
hosszához képest x hossznyival megnyújtunk. Ha most
elengedjük, a nyugalmi állapotba való visszatérés során
a rugóerő a megnyúlással folyamatosan változik, így
munkavégzését a legáltalánosabb definícióban megadott
vonalintegrállal kell kiszámolnunk. Mivel a munkát
végző (a rugó végéből a megnyújtatlan állapot felé mutató) rugóerő iránya egybeesik az elmozdulás irányával,
és az erő−elmozdulás görbe (a lineáris erőtörvény miatt)

9-6. ábra

egy egyenes lesz, a rugóerő munkáját meghatározó integrál értéke a 9-6. ábrán felrajzolt
grafikonon látható háromszög területével lesz egyenlő:
Wrugó,AB 

1
1
1
FB  x  D  x  x  Dx 2 .
2
2
2
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A gravitációs erő munkája
Ahogy azt a 7. fejezetben már tárgyaltuk, a (2. tömegpont által az 1. tömegpontra gyakorolt)
gravitációs erő nagyságát az alábbi képlettel tudjuk meghatározni:
F21  

m1  m 2
.
r2

Tegyük fel, hogy m2 >> m1: ez egy Föld−meteor páros tipikus esetének felel meg, melyre – a
könnyebb áttekinthetőség érdekében – vezessük be az m2 = M, m1 = m jelöléseket. Számoljuk
ki az M tömegtől származó gravitációs erő által végzett munkát, miközben az m tömeget r1
távolságból r0-ba közelítette. – Ebben az esetben a munkát végző erő iránya mindvégig
megegyezik az elmozdulás irányával, nagysága azonban pontról pontra változik (9-7. ábra).
Emiatt a fenti függvénnyel megadott erő munkáját a görbéje alatti, a kezdő- és végpont közötti
(a 9-7. ábrán kékkel jelölt) terület formájában,
integrálás segítségével határozhatjuk meg:
r0

 Mm 
W     2  dr .
r 
r1 
Mivel γ és a tömegek állandóak, így az integrálás alapszabályai értelmében kiemelhetők az
integráljel elé, mely mögött már csak az 1/r2 tag

9-7. ábra

marad. Ennek ún. primitív függvénye (az a függvény, amelynek r szerinti deriváltja adná
vissza az eredeti r−2 függvényt) az −1/r, így:
r

r0

W10

0
1
 1
   M  m  2 dr     M  m    
r
 r  r1
r1

A fenti kifejezést a matematikai alapkollégiumokon megismert Newton–Leibniz szabály
szerint kiértékelve az alábbi eredményt kapjuk:
W10

r0
 1  1 
1 1
1 1
 1
   M  m       M  m            M  m        m 2  m1    


 r  r1
 r1 r0 
 r1 r0 
 r0  r1  

Mivel az r1 távolság nagyobb az r0-nál, ezért a munkavégzés valóban pozitív értékű mennyiség lesz (összhangban azzal, a gravitációs erő és az elmozdulás egy irányba mutatnak).
Konzervatív erőtérben fellépő erő munkája
Konzervatív erőtérnek az olyan erőteret nevezünk, amelyben egy pontból egy másik pontba
elmozdítva egy testet mindig ugyanakkora munkát kell végeznünk, bármilyen útvonalat is
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használunk (9-8. ábra). Ez az állítás ekvivalens azzal, hogy bármely zárt görbe mentén
történő munkavégzés értéke nulla. − Ilyen erőterek pl. a gravitációs erőtér és az
elektrosztatikus erőtér. (Előbbi speciális esete, a földfelszín feletti nem túl nagy magasságokra
értelmezett nehézségi erőtér konzervatív voltát a 9-5. ábra kapcsán kétféle útvonalra is
kiszámolt munkavégzések egyenértékűségének felismerésével már beláttuk.)

WAB,zöld út  WAB,piros út  WACB,kék út
Wbarna zárt görbe  0

WACBA  WACBA  0

9-8. ábra
Nem-konzervatív (ún. disszipatív) erők esetén a munka függ az úttól. Tipikusan ilyen erő a
csúszási súrlódási erő, melynek munkavégzése (előjel nélküli nagyságát tekintve) a megtett
úttal egyenes arányban nő.
9C. Teljesítmény
Egy mérnök vagy egy fizikus számára sok esetben fontos információ, hogy az adott munkát
mennyi idő alatt végezzük el. Ennek kapcsán került bevezetésre a (P-vel jelölt) teljesítmény
fogalma, amely az elvégzett munka intenzitásáról ad felvilágosítást.
A teljesítményre – az 5. fejezetben tárgyalt kinematikai alapmennyiségek definícióinak
általánosításához hasonló módon – kétféle definíciót szokás megadni:
a) Ha a W nagyságú munkavégzés t ideig tartott, akkor ezen (tetszőleges hosszúságú) időtartamra számolt átlagteljesítmény:
Pátlag 

W
t

W 

 Pátlag 

t 


b) Az előző átlagérték egyre rövidebb (határesetben nullához tartó) Δt időtartamra történő
szűkítésével kapott pillanatnyi teljesítmény:
W dW

.
t 0 t
dt

Pt  lim
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A teljesítmény tehát a munkához hasonlóan skaláris mennyiség,
azaz egy számmal és egy mértékegységgel egyértelműen megadható. SI-mértékegysége mindkét definíció értelmében a J/s,
melyet James Watt (1736. január 19. – 1819. augusztus 25.) skót
feltaláló és mérnök (9-9. ábra) iránti tiszteletből wattnak (W)
nevezünk. Watt a gőzgép fejlesztésével lényegesen hozzájárult
az ipari forradalomhoz. − A teljesítmény mértékegységével
kapcsolatban megjegyeznénk, hogy az ipari forradalom idején
kialakult (és Watt gőzgépeinek jellemzésére is használt) lóerő
(LE, ill. az angol horsepower rövidítéseként HP) mértékegységet

9-9. ábra

a belső égésű, ill. elektromos motorok teljesítményének megadásakor napjainkban is
használják; 1 LE ≈ 0,75 kW. (Lóerőből – a 2. fejezetben említett mérföldhöz hasonlóan –
többféle egységet is használnak, pl. a metrikus lóerő ≈735 W, míg az elektromos lóerő 746 W
teljesítményt jelent.)
M9. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M9-1. A grafikon egy x tengely irányában mozgó
testre ható (ugyancsak x irányú) erőt mutat.
Mekkora munkát végez ez az erő, miközben a test
az x = 0 pontból az x = 4 m pontba mozdul el?
Mekkora az erő átlagteljesítménye, ha a munkavégzés 4 s alatt történt?
Az elmozdulás irányában ható erő munkáját – a munkavégzés legáltalánosabb definíciójának
értelmében – az erő [0 m, 4 m] intervallumon képzett határozott integráljával számíthatjuk ki:
4m

W

 F dx ,
x

0m

amelyben Fx-et a grafikonjáról leolvasható előjelével együtt kell kezelnünk: a [0 m, 2 m]-on
Fx > 0, míg a [2 m, 4 m]-on Fx < 0. Mivel függvényünk lineáris és konstans szakaszokból áll,
ezért a görbéje alatti területet az egzakt integrálás helyett a 2, 3 és 4 méteres osztópontok által
meghatározott síkidomok: a T1 és T2 területű derékszögű háromszögek, valamint a T3 területű
négyzet területeinek előjeles összegével is megadhatjuk.
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A munkavégzés nagysága tehát:
W  T1  T2  T3
W

1
1
 2 N  2 m   1 N 1 m  1 N 1 m
2
2

W  2 Nm  0,5 Nm  1Nm
W  0,5 J .

Ennek ismeretében az átlagteljesítmény:
P

W 0,5 J

 0,125 W .
t
4s

M9-2. Az 1 méteres elmozdulás közben mekkora munkát végez az az 5 N nagyságú erő,
amely az elmozdulás irányával 60°-os szöget zár be? Ábra készítésével indokolja megoldását!
F5N
s 1m
  60
W ?

Az ábrán jól látható, hogy a teljes F
erőnek csak az elmozdulás irányába eső Fr
komponense végez munkát.
Az elmozdulás irányú komponens nagysága: cos  

Fr
F

 Fr  Fcos  .

Ezt behelyettesítve a munkavégzés alapfokú tanulmányainkból is ismerős kifejezésébe:
 
 
W  Fs  s  Fcos   s  F  r  cos   F  r , vagyis az erő- és elmozdulásvektor skalárszorzata.
W  F  s  cos   5 N 1 m  cos 60  5 Nm 

1
 2, 5 J .
2

M9-3. Egy vasúti szerelvény vízszintes, egyenes pályán 45 km/h sebességgel történő vontatásához 100 kN erő szükséges. Mekkora a mozdony teljesítménye?
v  45

km 45 m
m

 12, 5
h
3, 6 s
s

F  100 kN  10 2 103 N  105 N
P?

A feladat által megadott adatok alapján első ránézésre
nem látszik, hogy pusztán ebből a két mennyiségből
teljesítményt lehetne számolni…
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Mindenesetre induljunk ki a teljesítmény definíciójából, és alakítsunk rajta úgy, hogy
legalább a munkavégzésre jellemző F erő megjelenjen benne:
P

W (F  s) F  s
s


F
 F v .
t
t
t
t

Rövid számolásunk egyes lépései során kihasználtuk, hogy
1) az erő és az elmozdulás egy irányba mutat,
2) az erő a munkavégzés során állandó értékű,
3) a mozdony által húzott szerelvény egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.
Ezen feltételek teljesülésével számolásunk és eredményünk (a jelen probléma keretében)
matematikailag pontosnak tekinthető. – A mozdony teljesítménye tehát:
P  105 N 12,5

m
Nm
Nm
J
 105 1, 25 10
 1, 25 106
 1, 25 106 , azaz
s
s
s
s

P  1, 25 106 W  1, 25 MW .

M9-4. Milyen előnnyel, ill. hátránnyal jár, ha egy m tömegű testet annak h magasságba
történő felemelése helyett egy lejtőn húzunk fel ugyaneddig a magasságig?
A nehézségi erő 9-5. ábra kapcsán kiszámított munkavégzésénél, valamint a 8D. alfejezetben a nehézségi erő lejtős feladatokhoz illeszkedő komponensekre bontásánál leírtakra
támaszkodva készítsünk egy táblázatot, melyben a test lejtőn húzásakor, ill. felemelésekor
kifejtendő erő nagyságát, az elmozdulást és a munkavégzést hasonlítjuk össze:
Emelés „h” magasságig

Lejtőn húzás „s” úthosszon

Fem  G  m  g

Fh  G  sin   m  g  sin 
sin  

s em  h
Wem  Fem  s em  m  g  h

h
sh

 sh 

Wh  Fh  sh  m  g  sin  

h
sin 

h
 mgh
sin 

Azt látjuk, hogy mind emeléskor, mind a lejtőn történő felhúzáskor ugyanakkora munkát kell
végeznünk. A lejtő használata annyiban könnyítheti meg dolgunkat, hogy az emelő erőnél
kisebb nagyságú erőt kell kifejtenünk – igaz, a h magasságnál nagyobb úthosszon. Nagy
tömegű testek magasabb helyekre mozgatásánál tehát egy lejtő segítségül hívása vállalható
kompromisszumot jelent – főleg, ha csak korlátozott nagyságú emelő erőt tudunk kifejteni.
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M9-5. Milyen skaláris szorzatokat ismerünk a munka, ill. teljesítmény kiszámítására?
Milyen kapcsolatban állnak egymással ezek a skalárszorzatok?

 
A munkavégzést az erő- és az elmozdulásvektor skaláris szorzatával definiáltuk: W  F   r .
A pillanatnyi teljesítményt a dW elemi munkavégzés és az ehhez szükséges dt („rendkívül
kicsi”) időtartam hányadosaként definiáltuk:
 

dW F  dr  dr  
Pt 

 F  F v ,
dt
dt
dt
vagyis a pillanatnyi teljesítmény az erő és a pillanatnyi sebesség vektorainak skalárszorzatával számítható ki. (Az M9-3. feladatban már beláttuk, hogy ez egy teljesítmény
dimenziójú mennyiség.)
A két skalárszorzat láthatóan nem független egymástól, hiszen a pillanatnyi sebesség és
 
elmozdulás viszonylatában dr  v  dt teljesül, amit az elemi munkavégzés definíciójába be 
írva a dW  F  vdt  Pt dt (vagyis a pillanatnyi teljesítmény definícióját megadó) összefüggést kapjuk.

F9. Gyakorló feladatok és kérdések
F9-1. A legegyszerűbbtől a legáltalánosabb eset felé haladva építse fel a mechanikai munkavégzés definícióját! Hogyan néz ki a munka mértékegysége, ha csak SI-alapmértékegységek
segítségével fejezzük ki?

F9-2. Egy m tömegű testet egyenletesen emelünk fel h magasságba. Mekkora az emelő erő,
ill. a nehézségi erő (előjeles) munkája?

F9-3. Egy 4 kg tömegű ládát állandó 1 m/s-os sebességgel vízszintes és egyenes úton,
vízszintes irányú erővel 10 másodpercig húzunk. A csúszási súrlódási együttható a láda és az
út között 0,15. Válaszoljuk meg az alábbi kérdéseket:
a) Milyen erők hatnak a ládára? (Készítsen ábrát!)
b) Mekkora az egyes erők munkája, ill. teljesítménye?
c) Mekkora az összes erő munkájának összege?
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F9-4. Mit nevezünk konzervatív erőtérnek? Soroljon példákat!

F9-5. Az alapvető kinematikai mennyiségeket (elmozdulás, sebesség, gyorsulás) bevezető 4.
fejezet M4-5. feladata alapján hogyan írná fel az s = s(v) elmozdulás–sebesség, ill. a v = v(a)
sebesség–gyorsulás függvényeket általános, matematikailag egzakt alakban?

F9-6. Mekkora az r sugarú körpályán egyenletes körmozgást végző testet a pályán tartó
centripetális erő – melynek értékét pl. az 5-3. ábrán bemutatott kísérleti elrendezésben az 54.a. ábrán látható rugós erőmérőről olvashatjuk le – munkavégzése?
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A hétköznapi mérnöki munka során sok feladat célja olyan eszköz kifejlesztése,
megtervezése, megépítése, vagy éppen az aktuális elvárásokhoz való optimalizálása, amely
valamilyen formában munkavégzésre képes, energiát állít elő vagy éppen nem kívánt energiát
nyel el, alakít át − ráadásul mindezt minél hatékonyabban, minél kisebb veszteséggel.
Nyilvánvaló tehát, hogy egy mérnök számára elengedhetetlen az energiafogalommal, az
energia fizikai törvényszerűségeivel való megismerkedés.
Életünk, munkánk során többféle energiafajtával is találkozhatunk – ezek közül az alábbi
fejezetben a mechanikai energiákat tárgyaljuk részletesebben.
10A. Az energia fogalma
Az előző fejezetben a munkavégzés és az ennek intenzitását jellemző teljesítmény fogalmát,
ill. kiszámítását tárgyaltuk. Nyilvánvaló, hogy egy adott állapotában nem minden test képes
munkát végezni. − Az energia fogalmát Robert Mayer vezette be úgy, mint egy test munkavégző képességét. E definíció szerint egy meghatározott állapotban levő test energiával
rendelkezik akkor, ha alkalmas körülmények között munkát tud végezni. Ezt az energiamennyiséget azzal a munkával mérjük, amelyet a test végez, miközben valamely kezdeti
állapotból egy megállapodás szerinti végállapotba jut. Az energia jele: E, SI-mértékegysége
pedig – az előbbi definíció folytán – megegyezik a munka mértékegységével, azaz joule (1 J =
1 N∙m = 1 kg∙m2∙s−2).
10B. Mozgási vagy kinetikus energia
Bizonyára mindenki látott már olyan fényképeket vagy videofelvételeket, amelyek balesetet
szenvedett gépkocsikat mutattak be. Ezeken sok esetben megfigyelhető, hogy az ütközés
pillanatában nagyobb sebességgel rendelkező autók jobban roncsolódtak (10-1.a. ábra), mint
a kisebb sebességgel haladók (10-1.b. ábra). – Ez azt jelenti, hogy a baleset során nagyobb
sebességek esetén nagyobb deformációs munkavégzés következett be.
Egy másik megfigyelés szerint azonos sebességek esetén annál nagyobb az okozott
roncsolódás, minél nagyobb tömegű az adott jármű. – A gyakorlatban hasonló eredmény
látható pl. különböző tömegű személygépkocsik szabványos töréstesztje során (10-2. ábra).
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10-1. ábra
A 10-2. ábrán látható (a teszten egyforma minősítést kapó) járműveket egyaránt 64 km/h
sebességű, fallal történő frontális ütközésnek vetették alá. A pillanatfelvételeken a deformáció
mértékére az első kerék felnijének elülső pontja és a fal (ill. az autó felgyűrődött orrának első
pontja) közötti − az ábrákon pirossal jelölt − távolságból következtethetünk: minél kisebb ez a
távolság, vélhetően annál nagyobb darab „tűnt el” a falnak ütköző tesztalany elejéből. A
pillanatképek tanúsága szerint a kisebb tömegű autó (10.2.a. ábra) kisebb mértékű deformációt szenvedett, mint az ugyanakkora sebességű, de nagyobb tömegű gépkocsi (10.2.b. ábra).

10-2. ábra
Sokan láthattak már olyan filmbejátszásokat is, melyeken épületeket bontanak le egy nagy
golyóval való ütköztetés segítségével. Ilyenkor egy daru kábelére többtonnás súlyt akasztanak, melyet a daru meglenget, majd a megfelelő sebesség elérése után a bontandó épület
falának lendít, mely a becsapódás eredményeképpen súlyosan deformálódik (10-3. ábra).

10-3. ábra
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A fentebb említett jelenségek egy egyszerű tantermi kísérletsorozattal viszonylag könnyen
modellezhetők. Egy lejtő tetejéről elengedett – és így a lejtőn felgyorsuló – kiskocsit a lejtő
aljában elhelyezett kisebb fahasábnak ütköztetjük. Az ütközés eredményeképpen a kiskocsi a
vízszintes asztallapon eltolja a fahasábot: az a súrlódási erő ellenében megtesz valamekkora
utat, azaz munkavégzés történik. A kiskocsi sebességét és/vagy tömegét változtatva a fahasáb
által megtett út és így a végzett munka nagysága is megváltozik.

10-4. ábra

10-5. ábra

Ugyanakkora tömegű kiskocsit egyre magasabb lejtőkről indítva azt tapasztaljuk, hogy a
kocsi által tolt fahasáb egyre nagyobb utakat tesz meg (10-4. ábra), vagyis a lejtő aljára érkező kiskocsi egyre nagyobb munkát képes végezni. Az adott magasságú lejtőről indított egyre
nagyobb tömegű kiskocsik szintén egyre nagyobb munkát végeznek a fahasábon (10-5. ábra).
Részletesebb vizsgálatokkal kimutatható, hogy a fahasábon végzett munka arányos a kiskocsi
ütközési sebességének négyzetével és a kiskocsi tömegével. Mindezek alapján megállapítható,
hogy egy v sebességgel mozgó m tömegű test munkavégző képességgel, energiával
rendelkezik. Ezt az energiafajtát mozgási vagy kinetikus energiának nevezik, melynek értéke
a következő egyenlettel adható meg:
E kin 

1
 m  v2 .
2

Ha valamilyen erő hatására megváltozik a sebesség, akkor az természetesen mozgásienergia172
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változást is eredményez. Erre a változásra vonatkozik a munkatétel vagy más néven a kinetikai energia tétele. − Tekintsük a következő egyszerű példát: essen szabadon egy m = 1 kg
tömegű golyó, melynek sebessége a megfigyelésünk kezdetekor legyen v1 = 10 m/s.
Számítsuk ki, hogy mekkora lesz a mozgási energia megváltozása, ha a golyó eléri a
v2 = 20 m/s sebességet, illetve azt, hogy eközben mekkora munkát végez a testet gyorsító
gravitációs erő! (A közegellenállástól tekintsünk el.) Ezek kiszámításához az alábbi
kérdéseket kell megválaszolnunk:
1. kérdés: A megfigyelés kezdetéhez képest mikor éri el a golyó az új sebességét? − Ezt az
egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgások tárgyalása során felírt sebesség–idő
összefüggés segítségével könnyen ki tudjuk számolni:

v 2  v1  g  t  t 

v 2  v1

g

20

m
m
m
10
 10
s
s
s 
 1, 019s
m
m
9,81 2
9,81 2
s
s

2. kérdés: Mekkora utat tesz meg ez idő alatt a golyó, azaz mennyi lesz a gravitációs erő
okozta elmozdulás? − Ez az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgások út–idő
függvényére felírt összefüggés szerint:

1
m
1
m
s  v1  t   g  t 2  10 1, 019 s   9,81 2 1, 0192 s 2  10,190 m  5, 093 m  15, 283 m
2
2
s
s
3. kérdés: Ezen az úton való mozgatás során mekkora munkát végzett a gravitációs erő? –
Mivel az elmozdulás iránya ez esetben egybeesik az erő irányával, így:
W  F  s  m  g  s  1 kg  9,81

m
m
15, 283 m  150 kg 2 m  150 Nm  150 J .
2
s
s

4. kérdés: Számoljuk ki, mennyivel változott meg a szabadon eső golyó mozgási energiája!
2

E kin

1
1
1
 m 1
 m
 E kin 2  E kin1  m  v 22  m  v12  1 kg   20   1 kg  10 
2
2
2
s  2

 s 

E kin 

2


1
m2
m2  1
m2
m2
kg   400 2  100 2   kg  300 2  150 kg 2  150 J .
2
s
s  2
s
s


Azt kaptuk tehát, hogy a sebesség, ill. a mozgási energia változásáért felelős erő által végzett
munka a mozgási energia megváltozásával egyenlő. − Ezt mondja ki általánosságban a
munkatétel: a tömegpont mozgási energiájának megváltozása egyenlő a tömegpontra ható Fi
erők WFi munkáinak összegével:
E kin  E kin 2  E kin1 

1
1
m  v 22  m  v12   WFi  WFeredő .
2
2
i
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10C. Helyzeti vagy potenciális energia
Azt az energiát, amellyel a test az adott erőtérben elfoglalt sajátos helyzetének vagy a test
részecskéi meghatározott elrendezésének következtében rendelkezik, potenciális vagy
helyzeti energiának nevezzük. Helyzeti energiával rendelkezik pl. egy felemelt test vagy egy
összenyomott rugó: a felemelt testet vagy a rugót elengedve ugyanis a gravitációs vagy a
rugalmas erők munkát végezhetnek. − Minden olyan, időben állandó erő esetén, melynek
munkája nem függ az úttól, csak a kezdő és a végpont helyzetétől (konzervatív erők), tartozik
potenciális energia.
Valamely test adott pontbeli helyzeti vagy potenciális energiáján azt a munkát értjük, amelyet
a testre ható nehézségi erő, rugóerő stb. végez, miközben a test az adott pontból a
megválasztott zéró energiájú pontba jut.
A gravitációs erő munkára fogását egy cölöpverő berendezés példáján keresztül a 10-6. ábrán
látható képsor mutatja be. Hidraulikus emelő segítségével megemelnek egy több száz kilogramm tömegű testet (amely így helyzeti energiára tesz szert), majd adott magasságból leejtik
az oszlopra, ami ennek eredményeképpen mélyebbre süllyed a földbe − a helyzeti energia
kihasználásával tehát elmozdulás, munkavégzés történik.

10-6. ábra
Egy tantermi kísérlet segítségével alaposan körbe tudjuk járni a jelenséget. Adott tömegű
súlyt emelünk különböző magasságokba (10-7.a. ábra), majd leejtve azt egy falapra állított
szögre, megmérjük a szög fába nyomódásának mértékét (10-7.b. ábra). Azt figyelhetjük meg,
hogy minél magasabbra emeljük a tömeget (azaz minél nagyobb magasságból ejtjük le), a
szög annál mélyebbre fúródik a fába (10-7.c. ábra). – Ha úgy ismételjük meg a kísérletsorozatot, hogy a magasságot tartjuk állandó értéken (10-8.a. ábra), miközben a tömeget
változtatjuk (10-8.c-f. ábrák), azt állapíthatjuk meg, hogy nagyobb tömeghez nagyobb
benyomódás tartozik (10-8.b. és 10-8.g. ábrák).
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10-7. ábra

A kísérleti tapasztalatok alapján a helyzeti
energia meghatározása nehézségi erő esetén a
következőképpen történik:
E pot,neh  m  g  h ,

ahol m az adott pozícióban lévő test tömege,
g a gravitációs gyorsulás és h a referenciasíktól a test helyzetéig mért magasság.
10-8. ábra
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Itt szeretnénk nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy a potenciális energiának ezen
meghatározása csak és kizárólag a nehézségi erő esetén érvényes! Típushibaként szokott
előfordulni, hogy ha potenciális energiáról van szó, a hallgatók részéről automatikusan az
m·g·h képlet kerül elő, pedig lehet, hogy éppen elektrosztatikus vagy mágneses erőterekben
keressük az energia értékét, ahol már más összefüggéssel kell számolnunk. − Vagy tekintsük
például az összenyomott rugót, amely (részecskéi meghatározott elrendezésének következtében) szintén rendelkezik potenciális energiával. A nyugalmi helyzetéhez képest x
hosszúsággal összenyomott (D rugóállandójú) rugóban tárolt helyzeti energia mennyiségét az
általa potenciálisan végezhető munka értékével adhatjuk meg, ami:
E pot,rugó 

1
D  x2 .
2

10D. A mechanikai energia megmaradása
Az előzőekben tárgyalt energiák át is tudnak alakulni egymásba, melyre
tekintsünk egy nagyon egyszerű példát. Vegyünk egy h magasságból kezdősebesség nélkül elejtett m tömegű tömegpontot, és a 10-9. ábrán jelölt
magasságokban számítsuk ki a helyzeti és a mozgási energiájának értékét,
valamint e kettő összegét (melyet mechanikai energiának nevezünk).
A h magasságú kiindulási A pontban a tömegpontunknak csak helyzeti ener-

10-9. ábra

giája van; mivel kezdősebessége nincs (vA = 0), így mozgási energiával sem rendelkezik. Így:
1
A
E Amech  E Apot  E kin
 m  g  h  m  v 2A  m  g  h .
2

Tömegpontunk a szabadesés következtében elér a B pontba, ahol már helyzeti és mozgási
energiája is van (ugyanis vB > 0):
3
1
B
E Bmech  E pot
 E Bkin  m  g  h  m  v 2B  ?
4
2

A pontos érték kiszámításához meg kell határoznunk a tömegpont B pontbeli sebességét. Ez
nem nehéz feladat az eddigiek alapján, hiszen a szabadesés egy nulla kezdősebességű egyenes
vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás:
s AB 

1
g
h
h  t 2B  t B 
2g
4
2

 v 2B  (g  t B ) 2  g 2 

h
gh

;
2
2g

2

3
1
gh 3
1
E Bmech  m  g  h  m 
 mgh  mgh  m  g  h .
4
2
2
4
4
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Hasonlóképpen kaphatjuk meg a tömegpont energiáját félúton (C pont):
1
1
1
1
E Cmech  E Cpot  E Ckin  m  g  h  m  vC2  m  g  h  m  vC2 ,
2
2
2
2

melyhez a tömegpont C pontban mérhető sebessége:
s AC 

1
g
h
h  t C2  t C 
g
2
2

 vC2  (g  t C ) 2  g 2 

h
 gh ,
g

amit beírva a C pontbéli mechanikai energia kifejezésébe:
E Cmech 

1
1
1
1
m  g  h  m  vC2  m  g  h  m  gh  m  g  h .
2
2
2
2

Végül nézzük meg, mekkora lesz a mechanikai energia a tömegpont földet érésekor (D pont)!
Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben a tömegpont helyzeti energiája nulla lesz, hiszen a
viszonyítási síktól mért távolsága nulla. Ennek megfelelően a D pontbéli teljes mechanikai
energiát az aktuális mozgási energia fogja szolgáltatni:
1
D
E Dmech  E pot
 E Dkin  0  m  v 2D ,
2

ahol a tömegpont szabadesés végén elért vD végsebessége:
s AD  h 

1 2
2h
gt D  t D 
2
g

 v D2  (g  t D ) 2  g 2 

2h
 2gh ,
g

amit beírva a D pontra jellemző mozgási energia kifejezésébe:
E Dmech 

1
1
m  v 2D  m  2gh  m  g  h .
2
2

A példán kiválóan látszik, hogy a tömegpont teljes (mechanikai) energiája a mozgás során
végig ugyanakkora volt. − Ennek megfelelően a mechanikai energia megmaradásának tétele:
ha egy testre vagy tömegpontra csak konzervatív erők hatnak, akkor a test mozgási és helyzeti
energiájának összege (a test mechanikai energiája) állandó. (Ha hatnak kényszererők is –
melyekről a 9. fejezetben beláttuk, hogy munkájuk zérus − akkor is alkalmazható a tétel.)
Mint ahogy fenti okfejtésünk mutatta, az energiák
kölcsönösen átalakulhatnak egymásba. Ennek hasznosítására jó példával szolgálhat a felduzzasztott patakok
vizének munkára fogása úgy, hogy a lezúduló víz helyzeti
energiáját mozgási energiává alakítják át vízimalmok meghajtására (a 10-10. ábrán a Bakonyban fekvő Jásd község
határában álló − eredetileg gabonaőrlő − malom látható).
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M10. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M10-1. A 10B. alfejezetben egy szabadon eső test konkrét példáján keresztül vezettük be a
munkatételt. Általánosítsuk levezetésünket bármilyen típusú munkavégzés esetére!
A munkatételt először egyenes vonalú pálya mentén történő munkavégzésre vezetjük le: az A
pontból vA sebességgel induló tömegpont az
állandó F erő munkavégzésének hatására a B
pontba ér, ahol vB sebességgel rendelkezik.
E munkavégzés kiszámításához az elemi munkavégzés általános definíciójából indulunk ki:
 
dW  F  dr ,
vagyis az elemi munkavégzés az erő(vektor) és az elemi elmozdulás(vektor) skaláris szorzata.
Ebbe Newton II. axiómáját, majd a gyorsulásvektor általános meghatározását behelyettesítve:

 
dv 
dW  ma  dr  m dr .
dt
Utóbbi formulában felismerve a sebességvektor általános definícióját, az elemi munkavégzés:


 
 
dv 
dr 
dW  m dr  m dv  mvdv , ill. W  m  v   v .
dt
dt
Az A és B pontok közötti teljes munkavégzést a fenti dW elemi munkavégzések AB
szakaszra történő felösszegzésével (vagyis A-tól B-ig történő integrálásával) kapjuk meg:
B
B 
 
 v2 
  dW   mvdv  m  vdv  m   ,
 2 A
A
A
A
B

WAB

B

ahol kihasználtuk egy függvény konstanssal (esetünkben az m tömeggel) való szorzására
vonatkozó integrálási szabályt, a primitív függvényekre vonatkozó ismereteinket (az
integrálandó „v” függvény a „v2/2” függvény v szerinti differenciálhányadosa), valamint azt,
hogy egy vektor önmagával vett skalárszorzata a vektor hosszának négyzetével egyenlő:
2    
v  v  v  v  v  cos 0  v  v 1  v 2 .
A fenti határozott integrál kiértékelése után a munkavégzésre az alábbi eredményt kapjuk:
B

WAB

 v2 
 v 2B v 2A  1
1
2
2
 m    m

  mv B  mv A  E kin,B  E kin,A ,
2  2
2
 2 A
 2

vagyis az F erő A és B pontok közötti munkavégzése pontosan a mozgási energia A és B
közötti megváltozásával egyenlő. Éppen ezt mondja ki a kinetikai energia tétele (munkatétel).
Ezzel a számolással egyúttal a mozgási energia fogalmát is egzakt módon vezettük be. 
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Megfontolásainkat arra az esetre is könnyen általánosíthatjuk, ha az A és B pontokat összekötő görbe nem egyenes vonal, ill. a szóban forgó erő(vektor) nem állandó. Ekkor a pályát olyan
kicsiny egyenes szakaszokra osztjuk fel (az A és B végpontok közötti 1, 2, 3, …i, j, …n−1, n
sorszámú osztópontokkal, melyekre már alkalmazhatjuk fenti eredményünket (az egyenes
szakaszra felírt munkatételt.) Mindegyik rövid szakaszra felírva egy-egy munkatételt:

1
1
1
1
mv12  mv 2A ; W1,2  mv 22  mv12 ;
2
2
2
2
1
1
W2,3  mv32  mv 22 ; ...;
2
2
1
1
Wi, j  mv 2j  mvi2 ; ...;
2
2
1
1
1
1
Wn 1,n  mv n2  mv n2 1 ; Wn,B  mv B2  mv n2
2
2
2
2
WA,1 

A teljes AB görbe mentén végzett munka a fenti rész-szakaszokon végzett munkák összege:

WAB  WA,1  W1,2  W2,3  ...  Wn 1,n  Wn,B
1
 1
 1

1

1
1
1
1
WAB   mv12  mv 2A    mv 22  mv12    mv32  mv 22   ...   mv 2n  mv 2n 1  
2
2
2
2
2
 2
 2

2

1

1
  mv 2B  mv 2n 
2
2

Könnyen belátható, hogy a fenti összegből csak az A kezdőpontra és B végpontra jellemző két
tag marad meg, vagyis a munkatétel tetszőleges görbe menti munkavégzésre is érvényes:
WAB 

1
1
mv 2B  mv 2A . 
2
2

M10-2. Mekkora a pontszerűnek tekinthető testre ható erők munkáinak az összege, miközben
a 20 dkg tömegű test sebessége 5,4 m/s-ról 1,3 m/s-ra csökken?
m
s
m
v 2  1,3
s
v1  5, 4

m  20 dkg  0, 2 kg

Mivel a feladat minden szükséges adatot közölt, ezért a
munkatétel közvetlenül alkalmazható:

1
1
1
mv 22  mv12  m v 22  v12
2
2
2
2
2

1
m
m 
m2
m
W   0, 2kg   1, 32 2  5, 42 2   0,1  1, 69  29,16  kg 2  0,1   27, 47  kg 2 m
2
s
s 
s
s

W  E kin,2  E kin ,1 





W  2, 747 Nm  2, 747 J . (A negatív munkavégzés összhangban van a sebesség csökkenésével, melyet az előrefelé haladó testet érő fékező hatású erő okoz.)
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M10-3. A munkatétel értelmében a tömegpont mozgási energiájának megváltozása egyenlő a
tömegpontra ható erők munkáinak összegével, ill. az eredő erő munkavégzésével. Valóban
ekvivalens a tétel kétféle megfogalmazása?
Vegyük az adott pontszerű testre ható Fi erők WFi munkáinak összegét, melybe helyettesítsük
be a munkavégzés skalárszorzattal megadott definícióját:
 
 WFi   Fi   ri .
i

i

Mivel a test helyzetének megváltozását jellemző elmozdulásvektor minden egyes munkavégzés esetén ugyanazt a Δr vektort jelenti, ezért:
 
 


 WFi   Fi   ri   Fi   r   r   Fi ,
i

i

i

i

ahol a skalárszorzás – melynek disztributív tulajdonságát kihasználva emelhettük ki Δr-et –
második tagja éppen a testre ható erők vektori eredőjét adja meg. Ennek folytán:






i

i

i



 

 

 

 W   F   r   F   r   r    F    r  F
i

Fi

i

i

i

e

i

 WFe .

Ez azt jelenti, hogy a munkatétel mind a tömegpontra ható erők munkáinak összegére, mind
az eredő erő munkájára érvényes – ahogy azt 10B. alfejezetben már „megelőlegeztük”.

M10-4. A Forma 1-es autók nemcsak elképesztő mértékű gyorsulásukról, hanem annál is
drasztikusabb fékezhetőségükről is híresek. Ezt támasztja alá a szezon első felének két legkeményebb fékezése is: a bahreini pálya 1-es kanyarja előtti féktávon az autók 330 km/h-s
sebességről lassulnak le 80 km/h-ra mindössze 70 m út megtétele alatt, míg a montréali
pálya 13-as kanyarja előtt ugyanakkora sebességről 50 méteren belül lassítanak le 150 km/hra. Melyik a keményebb féktáv?
v B1  v M1  330

km 330 m
m

 91, 67
h
3, 6 s
s

km
m
 22, 22
h
s
s B  70 m
v B2  80

v M 2  150

km
m
 41, 67
h
s

s M  50 m

A féktáv „keménységét” – a fékezést egyenes vonalú egyenletesen lassuló mozgásnak tekintve – a negatív előjelű gyorsulás (lassulás) nagysága jellemzi. Ezért olyan összefüggést kell
találnunk, amely a gyorsulást a féktáv adatainak segítségével fejezi ki: a = a(v1, v2, s).
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A kézenfekvő kinematikai megközelítés (F10-4. feladat) mellett érdemes megvizsgálni a
munkatétel fékező autóra történő alkalmazhatóságát is, hiszen a kezdő- és végsebesség
ismeretében felírható a mozgási energia megváltozása (általános formában):

E kin  E kin,2  E kin,1 

1 2 1
1
mv 2  mv12  m v22  v12  0 .
2
2
2





Ebben az összefüggésben a versenyautó m tömege sajnos ismeretlen paraméterként szerepel.
Most nézzük meg, mit mondhatunk a fékező hatást kifejtő erők munkáinak összegéről:

W  Fs  m a s  0 ,
ahol az F eredő fékezőerő – a dinamika alapegyenlete szerint – az autó tömegének és a < 0
gyorsulásának szorzata, s pedig a féktáv hossza. − Vegyük észre, hogy negatív előjelű
munkavégzés az (előrefelé mutató) elmozdulás és a (hátrafelé mutató) fékezőerő antiparallel
viszonyában gyökerezik, miközben a mozgási energia csökkenésével is összhangban van!
A kinetikai energia tétele szerint a fékezési munka a mozgási energia változásával egyenlő:

W  E kin



m a s 

1
m v22  v12 ,
2





ami egyúttal azt is jelenti, hogy nem szükséges a versenyautó tömegének ismerete. A fenti
összefüggés átrendezésével az autó gyorsulására az alábbi eredményt kapjuk:
a

v 22  v12
0.
2s

A feladatbeli kérdés megválaszolásához éppen ilyen jellegű összefüggést szándékoztunk felállítani. Ebbe behelyettesítve a bahreini, ill. montréali (B, ill. M indexszel jelölt) adatokat:
2

aB 

v 2B2  v 2B1
2s B

a B  56,50

2

m 
m

m2
m2
m2
493, 73 2  8403, 39 2
7909, 66 2
 22, 22    91, 67 
s  
s 
s
s 
s


2  70 m
140 m
140 m

m
s2
2

aM 

v 2M 2  v 2M1
2s M

a M  66, 67

2

m 
m

m2
m2
m2
6667 2
 41, 67    91, 67  1736,39 2  8403,39 2
s  
s 
s
s 
s


2  50 m
100 m
100 m

m
s2

Mivel a B  a M , ezért a montréali 13-as kanyar előtti féktáv a „keményebb”.
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M10-5. A mechanikai energia megmaradását kimondó tétel konzervatív erők jelenléte esetén
érvényes. Mutassuk meg, hogy a tétel rugóerő fellépésekor is alkalmazható!
Lényegében azt kell felderítenünk, hogy a rugalmas erő konzervatív-e, vagyis munkájának
nagysága független-e attól, hogy a kezdeti és végállapotok között milyen alakváltozásokon
(nyújtáson vagy összenyomáson) ment keresztül a rugó. Ehhez előbb a rugalmas erő munkavégzésének − az előző fejezetben az erőmentes állapotból x hosszúsággal történő nyújtást
vagy összenyomást feltételező – kiszámítását kell általánosítanunk az alábbiak szerint.
Miközben a rugót a nyugalmi helyzetéhez képest x1
megnyúlású kezdőállapotából az x2 megnyúlással jellemezhető végállapotába juttatjuk, mind a rugóerő, mind (a
határesetben vele megegyező nagyságú) húzóerőnk lineárisan nő F1 és F2 között; az eközben végzett W12 munka az
erő grafikonja alatti, [x1, x2] intervallumra számított területtel egyenlő (ld. ábra). (Könnyen beláthatjuk, hogy akár a
nyújtás, akár az összenyomás során az általunk kifejtett erő munkája pozitív, míg a rugóerő
munkája negatív, de abszolútértékük egyenlő.) − A kérdéses görbe alatti terület a 9. fejezetben
használt megközelítés alkalmazásával: W12 

1
1
Dx 22  Dx12 , ahol D a rugóállandót jelöli.
2
2

A rugóerő által végzett munka úttól való
függetlenségének vizsgálatához vessük alá a
rugót a bal oldali ábrán felvázolt deformációk
sorának. – Az egyes nyújtási/összenyomási
szakaszokon végzett munkák nagysága:

1
1
Dx12  Dx A2 ;
2
2
1
1
W23  W12  Dx 22  Dx12 ;
2
2
1
1
W34  W2B  Dx 2B  Dx 22 .
2
2
W12  WA1 

Végeredményben a rugót az „A” helyzetből a
„B” helyzetbe juttattuk el, melynek során az
alábbi teljes munkát végeztük:
W14  WAB  W12  W23  W34 ,
melybe beírva a rész-munkavégzéseket:
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1
 1
 1
 1
1
1
1
1
WAB   Dx12  Dx 2A    Dx 22  Dx12    Dx 2B  Dx 22   Dx 2B  Dx 2A .
2
2
2
2
2
 2
 2
 2
Ez azt jelenti, hogy a deformáló erő (és a rugóerő) munkavégzése csak a kezdő- és
végállapottól függ, vagyis a rugóerő konzervatív erő. (Ezzel összhangban bármely zárt ciklust
alkotó állapotváltozás-sorozat során az eredő munkavégzés zérus, hiszen a kezdő- és
végállapotot jellemző – erőmentes helyzethez képest mért – megnyúlások azonos értékűek.)

M10-6. Mennyi energiát tárol az a 20 cm-rel megnyújtott rugó, amely a végére ható 3 N
nagyságú húzóerő hatására 10 cm-rel nyúlik meg?
l  20 cm  0, 2 m
l0  10 cm  0,1 m

Az adatok kigyűjtésénél figyeljünk arra, hogy közülük melyek

F0  3 N

állnak egymással közvetlen kapcsolatban! (Az összetartozó mennyi-

E rug  ?

ségeket jelölésük szintjén is nyomatékosítsuk!)

A (kezdeti hosszához képest) Δl-lel megnyújtott rugó által tárolt rugalmas energia:
E rug 

1
D(l) 2 ,
2

melyhez a D rugóállandó a rugók nyújtására vonatkozó lineáris erőtörvényből fejezhető ki:

F0  D  l0

 D

F0
.
l0

A rugóállandót beírva a rugalmas energia képletébe:
E rug 

1 F0
1 3N
1
N
2
2
  0, 2 m    30
 0, 04 m 2  0, 6 Nm  0, 6 J .
 l  
2 l 0
2 0,1 m
2
m

M10-7. Egy állandó kitéréssel lengő hinta ülése a legalsó helyzetben 0,5 m-rel van a föld
felett, míg maximális kitérés esetén az ülés földtől mért távolsága 1,75 m. Mekkora a hinta
maximális sebessége?
h min  0,5 m
h max  1, 75 m
h  h max  h min  1, 75 m  0,5 m  1, 25 m
v max  ?
Mivel a hinta nehézségi erőtérben mozog, ezért érvényes rá a mechanikai energia megmaradásának tétele. – Nézzük meg, hogyan alkalmazhatjuk a tételt erre a konkrét példára!
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A mechanikai energia komponensei az m tömegű hinta legszélső és legalsó – az ábrán zöld
sorszámmal jelölt „1” és „2” állapotoknak megfelelő – helyzetében (indoklással):


1
1
 m  v12   m  02  0 , miután a hinta pillanatnyi sebessége a legszélső helyzet2
2

E kin,1 

ben zérus (amint ezt hétköznapi tapasztalatunk is alátámasztja).


E pot,1  m  g  h1  m  g  h max , mivel a hinta ülése a referenciaszintet jelentő talajhoz

képest hmax magasságban van.


E kin,2 

1
1
 m  v 22   m  v 2max , ugyanis a hinta várhatóan a legalsó helyzetben éri el a
2
2

kérdéses maximális sebességet. (Hétköznapi tapasztalataink is ezt támasztják alá.)


E pot ,2  m  g  h 2  m  g  h min , mivel a hinta ülése a referenciaszintet jelentő talajhoz

képest hmin magasságban van.
A fenti előkészületek után a mechanikai energia
megmaradási tételét könnyen alkalmazhatjuk a
feladat szövege által is kijelölt állapot-párra:
E mech,1  E mech ,2
E kin ,1  E pot,1  E kin ,2  E pot ,2

0  m  g  h max 
m  g  h max  m  g  h min 
m  g   h max  h min  

1
 m  v 2max  m  g  h min
2
1
 m  v 2max
2
1
 m  v 2max (*)
2

Vagyis a hinta (ismeretlen) tömegétől függetlenül:

v 2max  2g  h max  h min   2  g  h , majd az egyenlet mindkét oldalából négyzetgyököt vonva:
v max  2  g  h  2  9,81

m
m2
m

1,
25
m

24,52
5
 4, 95
2
2
s
s
s

Vegyük észre, hogy a mechanikai energia megmaradásának a (*) egyenlet formájában történő
kifejezése szemléletesen azt jelenti, hogy a hinta negyed lengése során a legszélső helyzetre
jellemző (maximális nagyságú) helyzeti energia a legalsó helyzetben mérhető (maximális
nagyságú) mozgási energiává alakul át – az ábrán zölddel jelölt – Δh magasságkülönbség
befutása során. – Megjegyezzük továbbá, hogy a hinta legalsó helyzetben elért maximális
sebessége éppen akkora, mintha a hinta Δh magasságból szabadesést végzett volna.
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M10-8. Egy 10 gramm tömegű lövedéket rugós puskába helyezünk, melyben egy 200 N/m
rugóállandójú rugó található. A rugó 30 cm-rel nyomódik össze a puska felhúzásakor. Legfeljebb mekkora sebessége lehet a kilőtt lövedéknek? A puskát függőlegesen felfelé irányítva
milyen magasra lőhető fel a lövedék?
m  10 g  102 kg
N
D  200
m
l  30 cm  0,3 m
a) v max  ?
b) h max  ?
a) Mivel az összenyomott rugóban ébredő rugalmas erő konzervatív, ezért az ábrán feltüntetett két állapotra érvényes a mechanikai energia megmaradásának tétele:
E mech1  E mech 2
A rugó–golyó rendszer teljes mechanikai energiája – miután a merevnek feltételezett
golyóban nem tárolódik rugalmas energia, míg a megnyúló rugóhoz nem rendelhető
transzlációból származó mozgási energia – az R rugóban tárolt rugalmas energiából és a
kilőtt G golyó mozgási energiájából tevődik össze:
(1)
(2)
(2)
E (1)
pot,R  E kin,G  E pot ,R  E kin,G ,

melybe beírva az egyes energiafajták definícióit (az ábrának megfelelő jelölésekkel):
1
1
1
1
2
2
D  l 1  mv12  D  l 2  mv 22
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
D  l   m  02  D  02  mv max
2
2
2
2
1
1
2
D  l   mv 2max
2
2

Utóbbi egyenlet szemléletesen azt fejezi ki, hogy az összenyomott rugó által tárolt rugalmas energia a golyó kilövésének pillanatában teljes egészében átadódik a golyónak, így
annak kinetikus energiáját növeli. – A golyó (maximális) kilövési sebessége így:
D  l   mv
2

2
max

 v max 

D  l 
m

2

 l 

1
m
N
2 10 2
 kg 2
1
1
s
m
m  0,3 m 
 0,3 m 
 0,3 m  2 10 4 2  0,3 m 102 2
2
2
10 kg
s
s
10 kg
200

v max

D
m

185

10. MECHANIKAI ENERGIÁK, A MECHANIKAI ENERGIA MEGMARADÁSÁNAK TÉTELE

v max  30 m  2

1
m
 42, 43
s
s

b) A fenti kezdősebességgel függőlegesen indított lövedék maximális emelkedési magasságának meghatározása a jól bevált kinematikai megoldás – a v(t) sebesség lineáris csökkenéséből az emelkedési idő meghatározása, majd ennek az egyenes vonalú egyenletesen
lassuló mozgásra felírható magasság–idő összefüggésbe történő behelyettesítése – mellett
energetikai módszerrel is lehetséges. A függőlegesen hajított golyó ugyanis a konzervatív
nehézségi erőtérben mozog, így a golyó mechanikai energiája állandó. A mechanikai
energiát a golyó indításának, ill. a maximális magasság elérésének pillanatára kiértékelve:
E kin,1  E pot ,1  E kin,2  E pot ,2

1
mv 2max  0  0  mgh max ,
2

ha a helyzeti energia kiszámításához használt referenciaszintet a golyó induló pozíciójához rögzítjük, és figyelembe vesszük, hogy a golyó pillanatnyi sebessége a pályája legmagasabb pontjában zérus. A golyó által elérhető legnagyobb magasság így:

1
m v 2max  m gh max
2

 h max 

v 2max
,
2g

melybe beírva a feladat első részében kapott eredményünket:
100

h max

v
1 D  l 



2g
2g m
2
max

2

N
 9  10 2 m 2
m
 0,9174 100 m  91, 74 m .
m
2
2  9,81 2  10 kg
s
200

Ugyanitt megjegyezzük, hogy az emelkedési magasságra kapott végeredmény a feladatban alkalmazott két energiamegmaradási tétel összekapcsolásával közvetlenül is adódik:

1
1
2
D  l   mv 2max  mgh max
2
2



D  l 

2

2

 mgh max



h max 

D  l 

2

2mg

.

A feladatban számba vett energiafajták ideális konverziójának feltételezésével kapott,
fenti formában közölt végeredmény szemléletes jelentése: a kilőtt golyó kezdeti mozgási
energiájának fedezetét az eredetileg összenyomott rugó által tárolt deformációs energia
biztosította, majd a kinetikus energia a golyó emelkedése során teljes egészében a helyzeti
energia növelésére fordítódott. – Ez a feladat egyúttal az egyes energiafajták egymásba
történő átalakulására is jó példaként szolgál.
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F10. Gyakorló feladatok és kérdések
F10-1. Vizsgálja meg a munkatétel mélyebb jelentését egy egyenes pályán haladó test esetén,
melynek sebessége v1-ről v2-re változott! Milyen kapcsolatban van a testre ható (eredő) erő
munkájának előjele a test gyorsulásával? Hogyan feleltethető meg egymásnak a test mozgásának kinematikai, dinamikai és energetikai tárgyalásmódja?

F10-2. Egy 1,5 kg tömegű hasábot 5 N nagyságú vízszintes erővel húzunk, melynek
eredményeként a hasáb sebessége 0,5 m/s-ról 3,2 m/s-ra nőtt. A súrlódási erő elhanyagolható. Mennyivel változott meg a hasáb mozgási energiája? Mekkora munkát végeztünk?
Mekkora volt az átlagteljesítményünk? – A munkavégzést annak definíciója szerint (az
erőből és a test elmozdulásából), valamint a kinetikai energia tételének alkalmazásával is
számolja ki! Összegezze a feladat megoldása során szerzett tapasztalatait!

F10-3. A munkatétel alkalmazásával értelmezze az F9-3. feladat eredményét! Szerepel-e
olyan kérdés a feladat kiírásában, amelyet a jelen fejezet feldolgozása során szerzett új
ismereteinek birtokában már külön számolás nélkül is meg tudna válaszolni?

F10-4. Kinematikai módszerrel is oldjuk meg az M10-4. feladatot! (A versenyautó lassulását
a féktáv adatainak függvényében, paraméteres alakban határozza meg!) Hasonlítsa össze a
kétféle megközelítés számolásigényét! Mit tapasztal?

F10-5. A mechanikai energia megmaradását kimondó tétel konzervatív erők jelenléte esetén
érvényes. Bizonyítsa be, hogy a nehézségi erő is ilyen tulajdonságú! Milyen konzervatív
erőket ismert meg a 9-10. fejezetekben?

F10-6. Egy csavarrugót szép lassan megnyújtunk úgy, hogy az erőmentes hosszához képest
20 cm-rel nő meg a hossza. Végső helyzetben a rugó végét 40 N erővel kell tartanunk.
Mennyi rugalmas energiát tárol ekkor a rugó? Mekkora a rugóállandó?

F10-7. Milyen magasan lesz a 6 m/s sebességgel függőlegesen feldobott labda pillanatnyi sebessége zérus? Kinematikai és energetikai módszerrel is oldja meg a feladatot! Mit tapasztal?
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F10-8. A 10D. alfejezetben egy szabadon eső test konkrét példáján keresztül vezettük be a
mechanikai energia megmaradásának tételét. Általánosítsuk levezetésünket úgy, hogy egy h1
magasságból h2 (< h1) magasságba szabadon eső, v1-ről v2 (> v1) sebességre gyorsuló testet
tekintünk! (Kiindulásként a nehézségi erő munkavégzésére felírt munkatételt használja!)

F10-9. Jelen fejezetben elsajátított energetikai eszköztára segítségével határozza meg,
hogyan függ a 10-4. és 10-5. ábrákon bemutatott kísérletekben szereplő kiskocsi lejtő
aljában elért v sebessége a lejtő h magasságától!
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A testek mozgásállapotának leírására használt egyik legjellemzőbb fizikai mennyiség az
impulzus, amely számos esetben sokkal többet árul el az egyes mechanikai kölcsönhatásokban részt vevő testek által kiváltott vagy éppen elszenvedett hatásokról, mint a
sebesség egymagában. Sok gyakorlati mérnöki probléma megoldása során nyújthat segítséget
számunkra ennek ismerete, illetve a rá vonatkozó megmaradási törvény alkalmazása: ezen
alapul például a rakétatechnika, a sugárhajtású repülőgép-hajtóművek működése, gépkocsikarosszériák mechanikai ellenálló-képességének fejlesztése/tesztelése és még sorolhatnánk.
De az impulzusmegmaradás törvénye felfedezhető a biológiában (pl. tintahal, medúza, egyes
sejtek mozgása) vagy a sportban (pl. küzdősportok, jetski versenyek, lövészet, squash) is.
Alapozó fizikai tanulmányaink során az ütközésként tárgyalható folyamatok leírása, ill. a
gázok nyomásának értelmezése szintén az impulzusmegmaradás segítségével történik.
11A. Impulzus és erőlökés
A 6A. alfejezetben már definiáltuk egy test (tömegpont) impulzusát, mégpedig a test m
tömegének és v sebességének szorzataként:


I  mv .
Ez a mennyiség nyilván úgy változhat meg, ha megváltozik a tömegpont sebessége (akár
nagyságát, akár irányát tekintve) vagy a tömege. – Mivel utóbbi a ritkábban bekövetkező eset,
ezért az alábbiakban feltételezzük, hogy a tömeg állandó. Ebben az esetben az impulzusváltozást a következőképpen írhatjuk fel:



 I  m  v .

Ezt kissé átalakítva – matematikailag eggyel beszorozva – kapjuk az alábbi egyenletet:


 t
v
 I  m  v   m 
 t .
t
t
Fenti összefüggésben felismerve a tömegpont (Δt időtartamra vonatkoztatott átlagos)
gyorsulását, majd alkalmazva a dinamika alapegyenletét (melyben F most a tömegpontra ható
erők eredőjét jelöli), az alábbi – a 6B. alfejezetben leírthoz hasonló – összefüggéshez jutunk:



 I  m  a  t  F  t .
Ez azt jelenti, hogy az impulzus megváltozása a tömegpontra ható erők eredőjétől és az
erőhatás időtartamától függ. Mindez könnyen belátható egyszerű, hétköznapi példákon
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keresztül is: pl. egy bevásárlókocsit kis erővel meglökve, majd magára hagyva az kisebb
sebességre gyorsul fel (kisebb impulzusra tesz szert), mint ha ugyanannyi ideig, de jóval
nagyobb erővel löknénk meg. Hasonló módon azt is megvizsgálhatjuk, hogy mi történik, ha
ugyanezt a kocsit ugyanakkora nagyságú, de eltérő időtartamú erőhatásoknak tesszük ki.
(Amennyiben egyéb kísérleti körülményen nem változatunk, a kocsi kerekeinek gördülési
ellenállása állandónak tekinthető, így a kocsira ható eredő erőt az általunk – célszerűen
mindig a kocsi hossztengelyében – kifejtett erő nagyságával változtathatjuk.)
Hétköznapi tapasztalataink tantermi keretek között, a vektorszkóp rendszerrel (4-15. ábra)
kiegészített PASCO-kocsis elrendezés (4-14. ábra) segítségével kvantitatívan is megerősíthetők. Ehhez az alábbi két kísérletpárt kell elvégeznünk:
(1) Az eredetileg nyugvó PASCO-kocsit különböző nagyságú – a csigán átvetett fonal végére
akasztott súllyal változtatható – húzóerőkkel gyorsítjuk ugyanakkora úthosszon, miközben a kocsi sebességét folyamatosan monitorozzuk.
(2) A kezdetben nyugvó kocsira ugyanakkora nagyságú húzóerővel hatunk különböző időtartamokig, melyet az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgással befutható
útszakasz hosszával szabályozhatunk.
A sebesség–idő függvényt mindkét esetben a gyorsítás megkezdésétől az ütköző elérése előtti
pillanatig értékeljük ki (a 11-1. és 11-2. ábrák grafikonjain megjelölt pontok között), vagyis a
kocsi sebességváltozását (és ezáltal áttételesen az impulzusváltozását) mérjük. Ez a változás
az M4-7. feladatban taglaltak alapján az alábbi formában számítható ki:

v  v1  v0  v1  0  v1  2  a  s

 I  m  v  m 2  a  s ,

ahol az m tömegű kocsi a gyorsulását a húzóerő változtatásával befolyásolhatjuk.
Az (1) esetben az állandó s úthosszon aA, ill. aB
gyorsulással elérhető sebességek viszonya:

v A  2  a A  s 
vB


v B  2  a B  s  v A

2  aB  s
2 aA  s



aB
,
aA

ami a fonál végére akasztott súly megkétszerezésével az alábbi közelítő eredményt adja:

vB
2a A

 2  1, 414 .
vA
aA
A 11-1. ábra mérési eredményei szerint e sebességek aránya: 1,13 ms-1 : 0,83 ms-1 = 1,361.
11-1. ábra
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Ez az érték mindössze 3,7%-kal tér el az előzetesen becsült eredményünktől, melyhez a
gyorsulásokat a fonál végére akasztott test súlyából – a fonálerők, valamint a kocsi kerekei és
a sínpálya közötti gördülési ellenállás elhanyagolásával – származtattuk. A 11-1. ábra grafikonjairól leolvasható gyorsulások aB : aA = 0,807 ms-2 : 0,426 ms-2 = 1,894-nek adódó hányadosával a végsebességek számolt arányára vB : vA = 1,376-os értéket kapunk, ami jó egyezést
(csupán 1,1%-os relatív eltérést) mutat a mért végsebesség-arányhoz képest.
A (2) esetben az állandó a gyorsulással sA, ill. sB
úthosszon elérhető sebességek viszonya:

v A  2  a  s A 
vB


v B  2  a  s B  v A

2  a  sA
2  a  sB



sB
,
sA

ami a gyorsítás során befutható út megkétszerezésével az alábbi eredményt adja:

vB
2s A

 2  1, 414 .
vA
sA
A 11-2. ábra mérési adatai szerint e sebességek
aránya: 0,75 ms-1 : 0,54 ms-1 = 1,389. (Ez alig

11-2. ábra

1,8%-kal tér el a számított eredménytől.)
Demonstrációs kísérleteink tanúsága szerint tehát valóban kijelenthető, hogy – az F∙Δt szorzatot erőlökésnek nevezve – egy test/tömegpont impulzusának megváltozása a test által
elszenvedett erőlökéssel egyenlő.
11B. Párkölcsönhatások
Nézzük most meg, mi történik az impulzussal két tömegpont kölcsönhatása (párkölcsönhatás)
során. Newton 3. axiómájának megfelelően, ha egy tömegpont erővel hat egy másik tömegpontra, akkor a másik ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányú erővel hat az elsőre. − Az
egyszerűbb tárgyalás érdekében koordináta-rendszerünk egyik tengelyét a mozgás egyenesébe
vesszük fel, így az első, ill. második tömegpont impulzusának megváltozása:
 
 
 I1  F21t , ill.  I2  F1 2 t .
Mivel az axióma értelmében a fenti két erő egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú, ezért:

 





 I1   I2  F21t  F12 t  F21  F12 t  F21  F21 t  0 .







Fenti összegben definíció szerint kiírva az egyes impulzusváltozásokat:
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 I1   I2  I1  I1  I2  I2  0  I1  I2  I1  I2 ,



 



vagyis az impulzusok kölcsönhatás előtti összege (eredője) egyenlő a kölcsönhatás utáni
összeggel – a két tömegpont összes impulzusa megmarad a párkölcsönhatásban. Erről majd
részletesen, tömegpont-rendszerekre (testekre) kiterjesztve egy későbbi fejezetben lesz szó.
Az impulzus-megmaradás törvényének számos, modern fizikai világképünket formáló
részecskefizikai felfedezés, pl. a neutron azonosítása is köszönhető. James Chadwick 1932ben bór céltárgyból radioaktív α-sugárzással keltett semleges részecskék nitrogén atomokkal
történő ütköztetésével bizonyította be, hogy az addig ismeretlen töltés nélküli részecskék
tömege közelítőleg a protonéval egyenlő. Ez a felfedezés adott választ az atommag felépítését
közel 20 éve firtató kérdésre: az atommag (pozitív töltésű) protonokból és (semleges)
neutronokból épül fel.
Többek között az impulzus-megmaradás törvénye alapján tételezte fel Wolfgang Pauli 1930ban egy másik semleges részecske, a neutrínó nevű könnyű elemi részecske létezését. A
radioaktív béta-bomlásnál figyelt fel arra, hogy az elbomló atomból távozó elektron nem
viheti magával az összes energiát, impulzust és spint sem, ezért a bomlás magyarázatához egy
S = ½ spinnel rendelkező töltés nélküli részecskére van szükség – ez kapta a későbbiekben a
neutrínó (jelentése: „kis neutron”) nevet.
11C. Ütközések
A párkölcsönhatások jelentős része közelíthető és egyszerűen leírható ütközésként. A
hétköznapi életben tapasztalt teljesen nyilvánvaló jelenségeken – mint például két autó vagy
éppen két biliárdgolyó, labdáért futó futballista ütközésén – túl ütközési jelenségként tárgyalható egy lövedék céltáblába történő becsapódása, egy futószalag menet közbeni megterhelése,
gázrészecskék tárolóedény falával való kölcsönhatása (azaz a nyomás kialakulása), atomi
részecskenyalábok szóródása stb.
Ebben a fejezetben az egyszerűség kedvéért először tömegpontok ütközését vizsgáljuk.
Általában persze az ütközések a hétköznapi gyakorlatban meglehetősen bonyolultak is
lehetnek: gondoljunk csak arra, hogy például két autó ütközése során az is megtörténhet (és az
esetek jelentős részében meg is történik), hogy a résztvevők valamelyike megpördülvén, egy
ideig egyszerre végez haladó és forgó mozgást is. Itt csak a (lentebb ismertetett) legegyszerűbb eseteket fogjuk vizsgálni, de ezek segítségével, illetve az általuk feltárt összefüggések
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későbbi bővítése révén már a bonyolultabb jelenségek is könnyebben megérthetők lesznek.
Az ütközések legegyszerűbb esetét két tömegpont
egyenes ütközése képviseli, melynek során az ütközés előtti sebességvektorok a tömegpontokat összekötő

közös

egyenesbe

esnek

(11-3.a. ábra).

Kiterjedt testek (pl. két golyó) ütközésének vizsgálatakor a forgó mozgás hiányán túl nemcsak az előző
kritérium teljesülését feltételezzük immár a testek
súlypontjaira (erről a 13. fejezetben lesz szó) vonatkozóan, hanem azt is, hogy ez az egyenes a testek
érintkezési felületére merőleges (11-3.b. ábra).

11-3. ábra

A tömegpontokkal szemben a kiterjedt testek centrális, egyenes ütközésének leírásakor azt a
tényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kölcsönhatás során fellépő erők hatására a két
ütköző test többnyire kisebb-nagyobb mértékben deformálódik. Ez a deformáció addig tart,
amíg a két ütköző (és ezáltal érintkező) test egymáshoz képest közeledik. Maximális deformáció abban az időpillanatban következik be, amikor a két test a külső megfigyelő szerint
éppen azonos sebességgel mozog. Az ütközés ezen kezdeti szakaszában a testek ütközés előtti
kinetikus energiájának egy része a deformáció során fellépő rugalmas energiában tárolódik. A
szétlökődés folyamata során ez az energia részben vagy egészben mozgási energiává alakul
vissza – az ütközések csoportosításakor ez jelenti az egyik lehetséges szempontot.
11D. Tökéletesen rugalmas ütközés
Az ütközések egyik speciális típusát (határesetét) tökéletesen rugalmas ütközésnek nevezzük.
Kiterjedt testeknél ez abban az ideális esetben következik be, ha – ahogy korábban már
említettük – az ütközés eredményeképpen nem alakul ki forgómozgás, továbbá az ütközés
során vagy nem lép fel deformáció, vagy ha mégis, akkor megszűnése során a mozgási
energia teljes mértékben visszapótlódik. Az ezt jellemző visszaalakulási tényező értéke az
ütköző testek anyagától függ. Jó közelítéssel tökéletesen rugalmasnak tekinthetjük például két
acélgolyó vagy elemi részecskék speciális ütközését.
Tökéletesen rugalmas ütközések során az impulzusmegmaradás törvénye mellett a mozgási
energia megmaradása is érvényesül, vagyis az ütközés előtti mozgási energiák összege
megegyezik az ütközés utáni mozgási energiák összegével. Számolási feladatok megoldásakor tehát az alábbi két megmaradási egyenletet kell figyelembe venni:
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I1  I2  I1  I2  m1v1  m 2 v 2  m1u1  m 2 u 2

E kin1  E kin 2  Ekin1  Ekin 2



1
1
1
1
m1v12  m 2 v 22  m1u12  m 2 u 22 ,
2
2
2
2

ahol az ütközés előtti sebességeket v-vel, az ütközés utániakat pedig u-val jelöltük. Nagyon
figyeljünk arra, hogy az impulzus vektor-, a mozgási energia pedig skalármennyiség! (Az
egyenletrendszer egyenes ütközésekre vonatkozó megoldását az M11-2. feladat tárgyalja.)
A tökéletesen rugalmas ütközések legegyszerűbb esetét a két azonos tömegű test ütközésekor

bekövetkező

„sebességcsere”

jelenti: a 2. test a párkölcsönhatást követően
az 1. test ütközés előtti sebességével fog
haladni (és viszont). Ennek leglátványosabb
megnyilvánulása egy kezdetben állandó
sebességgel mozgó testnek egy ugyanolyan
tömegű nyugvó testtel történő ütközése –
erre mutat példát a 11-4. ábrán látható
képsorozat. (A tökéletesen rugalmasnak
tekinthető

„ütközést”

a

PASCO-kocsik

ütközőiben található, egymást taszító mágnesek biztosítják.) A két egyforma kocsi
ütközéséről készített videofelvételből egyenközűen kiszedett pillanatképek önmagukban
is jól demonstrálják, hogy a kezdetben álló
(kék vektorszkóp-gombbal megjelölt) kocsi
az ütközést követően a kezdetben mozgó
(piros gombbal ellátott) kocsi sebességével
halad tovább. – A kocsik mozgásáról felvett
telemetriai adatok (a kocsik pozíciója, ill.

11-4. ábra

sebessége a 11-5. ábra megfelelő színnel je-

lölt görbéin) szintén azt mutatják, hogy az ütközési folyamat végére a kezdetben mozgó
„piros” kocsi nyugvó állapotba jut, míg a kezdetben álló „kék” kocsi a „piros” ütközés előtti
sebességével kezd el haladni. (Az ideális esettől történő – főként a 11-5. ábra jobb oldalán
látható sebesség–idő grafikonokon észlelhető – eltérést a fékező hatású erők jelenléte okozza.)
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11-5. ábra
11E. Tökéletesen rugalmatlan ütközés
Ha kiterjedt testek ütközése során az ütközési deformáció visszaalakulása nem történik meg, s
így a két test ütközés után összetapadva azonos sebességgel mozog tovább, tökéletesen
rugalmatlan ütközésről beszélünk. Ebben az esetben csak az impulzus (pontosabban: a két test
impulzusának eredője) a megmaradó mennyiség, a mozgási energia nem! Az ütközés előtti
mozgási energia egy része deformációs/súrlódási munkává, hőenergiává, hanggá stb. alakul.
Egy egyszerű előadótermi kísérlettel (melynek eszközparkja a 11-6. ábrán látható) ez
kiválóan szemléltethető: légpisztollyal belelövünk egy felfüggesztett hungarocell hasábba (ún. ballisztikus ingába). A (11-6. és
11-7. ábrákon piros nyíllal jelölt) kis lövedék közel 100 m/s sebességgel fúródik a céltárgyba, amelyből nem lép ki (11-7. ábra), a
hasáb-lövedék együttes rendszer pedig kis
sebességgel elmozdul. (A kísérletről e célból
készült felvételből egyenközűen kiemelt, a
11-6. ábra

11-8. ábrán összefűzött képkockák első tag-

ja a golyó becsapódásának pillanatát, utolsó darabja a kilendülő inga szélső helyzetét örökíti
meg.) – A kezdeti mozgási energia egy része a lövedék és a hungarocell között becsapódáskor
fellépő, a kis ólomgolyót megállító súrlódási erő munkavégzésére fordítódik. A jelentős
súrlódás következményeként hő is termelődik az érintkező felületi rétegekben, így ez is a
kezdeti kinetikus energia további csökkenéséhez vezet.
195

11. AZ IMPULZUSFOGALOM KITERJESZTÉSE PÁRKÖLCSÖNHATÁSOKRA, ÜTKÖZÉSEK

11-7. ábra
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra,
hogy bár a mozgási energia nem marad meg a
folyamat

során,

az

általános

energia-

megmaradás törvénye természetesen tökéletesen rugalmatlan ütközés esetén is érvényes.
Ilyen esetben tehát az impulzusmegmaradásra
vonatkozó összefüggés segítségével számolható ki a testek ütközés utáni sebessége:
  



I1  I2  I1,2  m1v1  m 2 v 2  (m1  m 2 )u ,
amiből az ütközés során összetapadó testek
ütközés utáni közös sebessége:


 m1v1  m 2 v 2
u
.
m1  m 2
Ez a sebesség az ütközés előtti sebességekből

11-8. ábra

a testek tömegeivel mint súlyfaktorokkal képzett súlyozott átlagként fogható fel, mely az
azonos tömegek jelentette legegyszerűbb esetben éppen a két sebesség számtani közepével
egyenlő. Utóbbi eset szintén könnyen szemléltethető a tökéletesen rugalmas ütközéseknél már
bemutatott PASCO-kocsis kísérlettel, ha mind a kezdetben álló, mind a neki ütköző mozgó
kocsi gyurmával ellátott nem mágneses ütközőjét használjuk. – A kísérletről készített videofelvételből egyenlő időközönként kivágott pillanatképek 11-9. ábrán látható sorozata jól
mutatja, hogy az ütköző kocsik összetapadnak, majd a kezdetben mozgó (piros vektorszkópgombbal megjelölt) kocsi ütközés előtti sebességénél kisebb sebességgel haladnak tovább.
Együtt mozgásukat a vektorszkópos mérési adatok – a 11-10. ábrán közölt hely–idő, ill.
sebesség–idő grafikonok – is megerősítik; utóbbiról az is jól leolvasható, hogy az ütközés
utáni sebesség pontosan a „piros” kocsi ütközés előtti v sebességének felével (vagyis egy v
nagyságú és egy zérus sebesség számtani közepével) egyenlő.
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Az 1:1-től eltérő tömegarányú testekkel végzett ütközéses kísérletek (pl. egy m tömegű
álló kocsinak lökött M > m tömegű mozgó
kocsi, ill. ennek fordítottja) tárgyalása szintén
tanulságos lenne, de erre terjedelmi okok
miatt most nem kerül sor.

11-9. ábra

11-10. ábra

11F. Végtelen nagy tömegű nyugvó fallal való ütközés
Egy későbbi fejezetben (jelen tankönyv folytatásában) a gázok nyomásának értelmezéséről is
beszélni fogunk – ezt lehet itt most megalapozni tömegpontok végtelen nagy tömegű
(nyugvó) fallal történő ütközésének tárgyalásával. Tekintsünk tehát egy tömegpontot (ami
valójában például egy gázatom, de akár molekula is lehet), amely v sebességgel, a fal síkjához
képest ferde szögben tökéletesen rugalmasan nekiütközik egy falnak. Tegyük fel, hogy a
tömegpont m tömege elhanyagolható a fal M tömegéhez képest.
Mi történik ekkor a rendszer elemeivel? Ennek meghatározásához bontsuk fel a sebességvektort egy falra merőleges (a továbbiakban „  ” indexszel jelölt) és egy, a fal síkjával párhu197
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zamos (a továbbiakban „ǀǀ” indexszel jelölt) komponensre (11-11. ábra), és nézzük meg, ezek
hogyan változnak a fallal való kölcsönhatás során.
Kísérleti tapasztalatok szerint a falhoz, az ütközéspontba húzott (a
11-11. ábrán pontozott vonallal jelölt) merőleges által meghatározott beesési (α) és visszapattanási (β) szögek egyenlők. – Ez az
állítás a lentebb közölt számítások elvégzésével elméleti úton is
bizonyítható, hiszen a falra merőleges, ill. vele párhuzamos komponensek nagyságainak ismeretében α és β könnyen kiszámolhatók:
tg 

11-11. ábra

u
v
; tg   .
v
u

Alkalmazzuk először az impulzusmegmaradási törvényt a fentebb kitüntetett irányokban! A
fal sebessége az ütközés előtt nyilván 0 m/s, így a rendszer ütközés előtti, ill. ütközés utáni
összimpulzusa a fal síkjára merőleges sebesség-komponensek esetére:





I  M  vf   m  v  0  mv   mv 



I  M  u f   m  u 

(A fenti egyenletekben „f” indexszel különböztettük meg a fal ütközés előtti, ill. ütközés utáni
sebességének komponenseit a beeső részecske 11-11. ábrán jelölt sebesség-komponenseitől.)
A két (össz)impulzus egyenlőségét kihasználva és skalár alakban felírva az egyenletet − azaz
a mozgásirányokhoz előjelet rendelve (v  irányát pozitívnak tekintve, és feltéve, hogy a fal is
ebben az irányban mozdul el az ütközés következtében):
 



I  I  mv   Mu f   mu   mv   Mu f   mu 

(1)

Két ismeretlenünk, de csak egy egyenletünk van. Viszont a tökéletesen rugalmas ütközésből
kifolyólag segítségünkre lehet a mozgási energia megmaradásának törvénye is:
E kin   E kin  

1
1
1
mv 2  Mu f2  mu 2
2
2
2

(2)

Az (1) egyenletből fejezzük ki a fal ütközés utáni sebességét, majd helyettesítsük be (2)-be:
uf  

mv   mu  m
  v  u   
M
M

1
1
m2
1
2
mv2  M 2  v   u    mu 2 .
2
2
2
M

A tömegpont ütközés utáni sebességére vonatkozóan tehát egy másodfokú egyenletet kapunk:
1
1 m2 2
1
mv 2 
v   2v  u   u 2  mu 2 ,
2
2 M
2





melyet kibontva és 2M-mel felszorozva, majd a másodfokú egyenletek „a∙x2+b∙x+c=0”
polinom-alakjába írva (az ismeretlent a jobb láthatóság érdekében pirossal kiemelve):
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0  m 2  mM u 2  2m 2 v  u   m 2  mM v 2 .

Ennek a – másodfokú egyenlet megoldóképletével adódó – két lehetséges megoldása:

u

u

(1),(2)




(1),(2)








2 m  mM



2



 2 m 2 v   2 m 4 v 2  m 4  m 2 M 2 v 2



2 m 2  mM
)
u (1),(2







2m 2 v   4m 4 v 2  4 m 2  mM  m 2  mM v 2
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A két matematikailag lehetséges megoldás közül az elsőt értelmezve:
m
M 

u (1)

  
  v .
 mM mM

Mivel a tömegpont és a fal tömege között több nagyságrendnyi eltérés van – természetesen a
fal javára (m<<M) –, ezért a zárójelen belüli első tag elhanyagolható, a második tag értéke
pedig közel 1. A tömegpont ütközés utáni sebességének nagysága így jó közelítéssel
megegyezik az ütközés előtti sebességgel, irányuk pedig ellentétes, ahogyan azt az (1)
egyenlet felírásakor feltételeztük: u   v  .
A második (matematikailag lehetséges) megoldást vizsgálva:
m
M 
mM

u (2)

v   v .
  
  v  
mM
 mM mM

Ez fizikailag értelmetlen, mivel ebben a megoldásban az ütközés utáni sebesség független
lenne az ütközésben résztvevők tömegétől, illetve az ütköző tömegpont az ütközés után az
eredeti sebességgel haladna tovább az eredeti irányban, keresztül a falon.
A fallal párhuzamos komponensekre hasonlóképpen felírhatók az impulzus és mozgási energia megmaradását kifejező egyenletek (melyek skaláris alakra történő átírásakor vǀǀ irányát
tekintjük pozitívnak, és a 11-11. ábra alapján feltételezzük, hogy uǀǀ is ebbe az irányba mutat):
 



I  I  mv   Mu f   mu   mv   Mu f   mu  ,
E kin   E kin  

1
1
1
mv 2  Mu f2  mu 2 .
2
2
2
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Az első egyenletből ismét kifejezve a fal ütközés utáni sebességének fal síkjába eső
komponensét, majd beírva a második egyenletbe, egy újabb másodfokú egyenlethez jutunk:
uf  

mv   mu  m
  v  u   
M
M

1
1
m2
1
2
mv 2  M 2  v   u    mu 2
2
2
2
M

1
1 m2 2
1
mv 2 
v   2v  u   u 2  mu 2 ,
2
2 M
2





melynek – a fentebb már ismertetett módszertant követő – átrendezésével az alábbi, a fal
síkjára merőleges sebesség-komponensekéhez hasonlatos egyenlethez jutunk:









0  m 2  mM u 2  2m 2 v  u   m 2  mM v 2 ,

melynek lehetséges (a merőleges komponensekéhez nagyban hasonlító) megoldásai:

u

(1),(2 )










2m 2 v   4m 4 v 2  4 m 2  mM  m 2  mM v 2



2 m  mM
2





mM
v .
mM

A két matematikailag lehetséges megoldás közül az elsőt értelmezve:
u (1)
 

mM
 v  v
mM

 u   v ,

vagyis a fallal ütköző részecske ütközés előtti és utáni sebességének fallal párhuzamos
komponensei egyenlő nagyságúak és egyező irányúak. A másik potenciális megoldás:
M 
M
 m
u (2)

v  v  ,
 
  v  
mM
mM mM

ami szemlátomást ellentmond kezdeti (fizikailag megalapozott) feltételezésünknek. – Mivel
számításaink eredménye szerint a fallal ütköző részecske sebességének mind a fal síkjára
merőleges, mind a fal síkjával párhuzamos komponense változatlan nagyságú marad, ezért a
beesési és visszaverődési szögek egyenlősége is fennáll.
A nyugvó fallal történő ütközésről mondottak egyszerű kísérleti ellenőrzéséhez ismét a
vektorszkóp rendszerrel kiegészített PASCO-sínes elrendezést hívhatjuk segítségül: a kocsit
annak mágneses ütközőjével lökjük a sínpálya (szintén mágnest tartalmazó) végzáró ütközőjének, amelyről a mágneses taszítás folytán „visszaverődést” szenved (11-12. ábra). Az
ütközés (majdnem tökéletesen) rugalmas jellegét a kísérletről készült felvételből kivágott, a
11-12. ábrán közölt képsor, ill. a 11-13. ábrán látható vektorszkópos mérési eredmények is
megerősítik: a PASCO-kocsi közvetlenül ütközés után mért sebessége jó közelítéssel – a v(t)
grafikon alapján történő vizuális becslés szerint legfeljebb ≈5%-os relatív eltéréssel –
ugyanakkora nagyságú és ellentétes irányú az ütközési folyamat kezdetén mért sebességgel.
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11-12. ábra

11-13. ábra

A későbbiekben ezen egyszerű mechanikai megfontolások segítenek majd minket a gázok
nyomásának (molekuláris alapú) definiálásában.
M11. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M11-1. Egy 235-ös tömegszámú urán atommag α-részecskét bocsát ki magából, aminek eredményeképpen egy 231-es tömegszámú atommag keletkezik. Ha egy kezdetben álló uránatom
emittálja az α-részecskét, mekkora lesz az α-részecske és a keletkezett mag kinetikus energiájának aránya?
A kinetikus energiák kiszámításához szükségünk van a feladat leírásában szereplő részecskék
tömegeire, melyeket az atommagok tömegszámainak ismeretében – és tudva, hogy a szóban
forgó alfa-részecske a (4-es tömegszámú) He-atommagot jelöli – könnyen megadhatunk. Az
atommagot alkotó – összesen tömegszámnyi mennyiségű – proton és neutron tömege közötti
(a neutron javára fennálló) csekély különbségtől eltekintve a feladatban közölt tömegek:
m



235



U  235  m p ; m

m   m



4
2



231



U  231  m p ;



He  4  m p .

201

11. AZ IMPULZUSFOGALOM KITERJESZTÉSE PÁRKÖLCSÖNHATÁSOKRA, ÜTKÖZÉSEK
(A proton mp tömegének pontos ismerete jelen feladat megoldásához nem szükséges, ugyanis
a hasadványok mozgási energiáinak csak az arányát kell meghatároznunk.)
Mivel a maghasadás is párkölcsönhatásként fogható fel, ezért a rendszer (hasadás előtt az
eredeti uránmag, ill. hasadás után a leány-magok) összimpulzusa állandó marad. A feladathoz
készített kis ábra alapján az impulzusmegmaradási egyenlet skalár alakja (az alfa-részecske
sebességének – az ábrán jobbra mutató – irányát tekintve pozitívnak):
m
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U  v0  m



231



U    v U   m     v .

Mivel a szülő-mag kezdetben nyugvó állapotban
van (v0 = 0), ezért a szétlökődési folyamatokra
tipikusan jellemző egyenlethez jutunk:
0  m



231



U  v U  m     v   231m p  v U  4m p  v

231 m p  v U  4  m p  v



v 231

vU
4

A tömeg- és sebességarányok ismeretében a hasadványok kinetikus energiáinak aránya:
E kin   
E kin



1
m    v 2
2

2
2
4 m p  231  2
m     v 
4  231 
231



 

 

 
231
231
231  4 
4
1
231 m p  4 
U
m
U  vU 
m 231 U v 2U
2



E kin    : E kin





231









U  231: 4 .

M11-2. Mekkorák lesznek az m1 és m2 tömegű, ütközésük előtt v1 és v2 sebességű testek
centrális, egyenes, tökéletesen rugalmas ütközés utáni sebességei?
Tökéletesen rugalmas ütközés során mind az ütköző testek alkotta rendszer impulzusa, mind a
mozgási energiája megmaradó mennyiség, vagyis a 11D. alfejezetben felírt egyenletek mindkét tagja érvényes. Mivel az ütközés centrális és egyenes, ezért úgy az ütközés előtti, mint az
ütközés utáni sebességvektorok közös egyenesbe esnek. – Ennek következtében az impulzusmegmaradás törvénye olyan skaláris alakba írható, melyben az ütközés előtti v és ütközés
utáni u sebességek előjele hordozza a sebességek irányát: u, v > 0, ha az általunk pozitívnak
kitüntetett irányba esnek, különben u, v < 0.
A megmaradási egyenletek így az alábbi alakot öltik (feltéve, hogy a sebességek előjeles
értelmezésével csak a lentebbi általános számítások eredményeinek kiértékelése során foglalkozunk):
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m1v1  m 2 v 2  m1u1  m 2 u 2


u1  u1 (m1 , m 2 , v1 , v 2 )  ?



1
1
1
1
u 2  u 2 (m1 , m 2 , v1 , v 2 )  ?
m1v12  m 2 v 22  m1u12  m 2 u 22 
2
2
2
2

A két egyenletet és két ismeretlent (u1, u2) tartalmazó egyenletrendszer megoldásának első
lépéseként rendezzük egy oldalra az azonos testhez tartozó sebességeket:
m1v1  m1u1  m 2 u 2  m 2 v 2
1
1
1
1
m1v12  m1u12  m 2 u 22  m 2 v 22
2
2
2
2

Mindkét egyenletben kiemelve a közös m1, ill. m2 tömegeket:

m1  v1  u1   m 2  u 2  v 2 
1
1
m1 v12  u12  m 2 u 22  v 22
2
2









Az alsó egyenletben felismerve az „a2–b2 = (a–b)(a+b)” algebrai azonosságot:

m1  v1  u1   m 2  u 2  v 2 



m1 v1  u1

 v

1







 u1  m 2 u 2  v 2 u 2  v 2



Az alsó egyenletet leosztva a felsővel, az alábbi részeredményhez jutunk:



m1 v1  u1

 v

1

m1  v1  u1 

 u1







m2 u 2  v2

 u

2

 v2



m 2  u 2  v2 

 v1  u1  v 2  u 2

Mivel az ütközés utáni sebességeket keressük, célszerű, ha (u1, u2) egyikét fejezzük ki:

v1  u1  v 2  u 2

 u1  v 2  u 2  v1  u 2   v 2  v1 

Ezt beírva az impulzus megmaradását kifejező eredeti egyenletbe:

m1v1  m 2 v 2  m1  u 2  v2  v1   m 2 u 2
Az egyenlet jobb oldalán lévő zárójel felbontásával egyértelműen látszik, hogy már csak
egyetlen ismeretlenünk van – az egyenletet u2-re kell (paraméteresen) megoldani:
m1v1  m 2 v 2  m1u 2  m1v 2  m1v1  m 2 u 2
2m1v1  m 2 v 2  m1v 2  m1u 2  m 2 u 2

2m1v1   m 2  m1  v 2   m1  m 2  u 2
2m1v1   m 2  m1  v 2
m1  m 2

 u2

A 2. test ütközés utáni sebessége tehát az ütközés előtt ismert paraméterekkel kifejezve:
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u2 

m 2  m1
2m1
v2 
v1 .
m1  m 2
m1  m 2

Eredményünket beírva az u1 sebesség fentebbi (zölddel kiemelt) kifejezésébe, az u2 sebesség
is már csak az ismert (m1, m2, v1, v2) paramétereket tartalmazza:
u1  u 2  v 2  v1 

m 2  m1
2m1
v2 
v1  v 2  v1
m1  m 2
m1  m 2

Az azonos sebességekhez tartozó tagokat – közös nevezőre hozás után – összevonva:
u1 

u1 

m 2  m1
m  m1
2m1
m  m2
v2  2
v2 
v1  1
v1
m1  m 2
m1  m 2
m1  m 2
m1  m 2

m 2  m1  m 2  m1
m1  m 2

v2 

2m1   m1  m 2 
m1  m 2

u1 

v1 

m2  m2
2m1  m1  m 2
v2 
v1
m1  m 2
m1  m 2

2m 2
m  m2
v2  1
v1
m1  m 2
m1  m 2

Eredményünket az u2 fenti kifejezéséhez formailag hasonló (szimmetrikus) alakba írhatjuk:
u1  

m 2  m1
2m 2
v1 
v2
m1  m 2
m1  m 2

A két test ütközés utáni sebességeinek nagyságát és irányát az ütközés előtti sebességek
mellett az m1 és m2 tömegek, vagyis lényegében az ütköző testek tömegaránya is befolyásolja.

M11-3. Mekkorák lesznek az m1 és m2 tömegű, ütközésük előtt v1 és v2 sebességű testek
centrális, egyenes (tetszőleges rugalmassági fokú) ütközés utáni sebességei?
Két test ütközésének „rugalmassági fokát” a 11D. alfejezet bevezetőjében említett visszaalakulási tényező, az ún. ütközési szám határozza meg. Ezt a dimenziótlan mennyiséget az
ütközés utáni és ütközés előtti sebességek különbségeinek hányadosával szokás kifejezni:


u 2  u1 u 1  u 2

v 2  v1 v 2  v1

Mivel a szóban forgó ütközések nem feltétlenül tökéletesen rugalmasak, ezért csak az
általánosan érvényes impulzusmegmaradás törvényét használhatjuk. Az előző mintafeladat
előjel-konvenciójával skalár alakban felírt kiinduló egyenletünk (és az abból meghatározandó ismeretlen mennyiségek) így:
u1  u1 (m1 , m 2 , )  ?
m1v1  m 2 v 2  m1u1  m 2 u 2 
 
u 2  u 2 (m1 , m 2 , )  ?
 definíció
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Az impulzusmegmaradási egyenletben két ismeretlen található (u1 és u2), melyek közül az
egyiket kifejezhetjük az ütközési szám definíciójából:


u1  u 2
v 2  v1

   v 2  v1   u1  u 2

 u 2  u1    v 2  v1 

Ezt beírva az impulzusmegmaradási egyenletbe, az már csak egy ismeretlent tartalmaz:
m1v1  m 2 v 2  m1u1  m 2  u1    v 2  v1  

m1v1  m 2 v 2  m1u1  m 2 u1  m 2   v 2  v1 
m1v1  m 2 v 2  m 2  v 2  v1   m1u1  m 2 u1
m1v1  m 2 v 2  m 2 v 2  m 2 v1   m1  m 2  u1
Az egyenlet bal oldalának azonos sebességet tartalmazó tagjait összevonva rögtön adódik az
1. test ütközés utáni sebessége:

 m1v1  m 2 v1    m2 v 2  m 2 v2    m1  m2  u1
 m1  m2  v1   m2  m 2  v 2   m1  m 2  u1
m1  m 2
m  m 2
v1  2
v 2  u1
m1  m 2
m1  m 2

u1 

m 1   
m1    m 2
v1  2
v2
m1  m 2
m1  m 2

Eredményünket behelyettesítve az u2 (zölddel kiemelt) kifejezésébe, a 2. test ütközés utáni
sebességét is már csak ismert paraméterekkel fejezzük ki:
u 2  u1    v 2  v1  

m 1   
m1  m 2
v1  2
v 2  v 2  v1
m1  m 2
m1  m 2

Közös nevezőre hozás, majd összevonás után eredményünk zártabb alakban is megadható:
u2 
u2 

u2 
u2 

m 1   
m1  m 2
m  m2
m  m2
v1   1
v1  2
v2   1
v2
m1  m 2
m1  m 2
m1  m 2
m1  m 2
m1  m 2    m1  m 2 
m1  m 2

m1 m 2  m1 m 2
m1  m 2

v1 

v1 

m 2 1       m1  m 2 
m1  m 2

m 2  m 2   m1 m 2
m1  m 2

v2

v2

m   
m 2    m1
v2  1
v1
m1  m 2
m1  m 2

(Az u1, u2 sebességek formailag ugyanabból a képletből adódnak az 1↔2 indexek cseréjével.)
205

11. AZ IMPULZUSFOGALOM KITERJESZTÉSE PÁRKÖLCSÖNHATÁSOKRA, ÜTKÖZÉSEK
M11-4. Néhány számítási példán keresztül mutassuk be, milyen eredménnyel jár egy m
tömegű, kezdetben nyugvó test és egy hozzá v sebességgel közeledő – az egyszerűség kedvéért szintén m tömegű – test ütközése különböző rugalmassági fokú ütközések esetén!
Ahhoz, hogy az ütközés rugalmassági fokának függvényében bármilyen tendenciát is láthassunk az ütközés előtti és utáni sebességek relációját tekintve, ugyanazon kezdeti feltételek (m1 = m2 = m; v1 = v, v2 = 0) mellett legalább háromféle ε ütközési számmal kell
kiszámítanunk az ütköző testek u1 és u2 sebességeit (az előző feladat eredményeként kapott
formulák segítségével). Ezek az ütközési számok célszerűen:
 ε = 1, amely a tökéletesen rugalmas ütközést, és − jelen kezdőfeltételek mellett − a fent
hivatkozott formulákba történő behelyettesítés eredményeként speciálisan a 11-4. és 11-5.
ábrákon látható „sebességcserét” adja vissza.
 1 > ε > 0, amely a szóban forgó testek nem teljesen rugalmas ütközését jelenti.
 ε = 0, amely a tökéletesen rugalmatlan ütközést, és kezdőfeltételeink miatt speciálisan a
11-9. és 11-10. ábrákon látható u1 = u2 = v/2 sebességgel történő együttes továbbhaladást
eredményezi.
Megoldásunk szemléletesebbé, ill. a kérdéses trend keresése könnyebbé tehető, ha számolási
eredményeink ismeretében a testek sebesség–idő függvényeit rajzoljuk/vázoljuk fel az
ütközési számok függvényében. – Ezt a feladatot a lineáris, centrális, egyenes ütközéseket
szimuláló demonstrációs programunk igen hatékonyan képes ellátni. Az alábbiakban a
bárminemű trend határozott megállapításához minimálisan szükséges 4 ütközési szám
(ε1 = 1; ε2 ≈ 0,8; ε3 ≈ 0,2; ε4 = 0) mellett készült képernyőképeket tesszük közzé.
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A sebesség–idő grafikonok sorozatáról egyértelműen leolvasható, hogy az ütközési szám 1től 0-ig történő csökkentésével az ε = 1-re még tökéletes „sebességcsere” egymástól egyre
kevésbé (és ε = 0-ra már egyáltalán nem) különböző ütközés utáni sebességeket eredményez.

M11-5. A t = 0 időpillanatban az x = 0 pontban 2 m/s sebességgel mozgó test ütközik a t = 0
időpillanatban az x0 = 12 m helyen tartózkodó, −1 m/s sebességgel mozgó másik testtel.
Rajzoljuk meg az x tengelyen mozgó testek hely–idő függvényét az ütközés előtt és azt
követően, az alábbi két esetben:
a) tökéletesen rugalmas ütközésnél, amikor sebességet cserélnek;
b) amikor az ütközést követően együtt mozognak!
A feladat megoldásának első lépését ezúttal is a feladat szövegében – direkt vagy indirekt
módon – megadott adatok kigyűjtése és rendszerezése jelenti:
x10  0 m

A v2 sebesség negatív előjele azt jelenti, hogy a két test az ütközés előtt

m
s
x 20  12 m

egymással szemben halad. Tömegarányuk az a) kérdésben foglaltak szerint

v1  2

m
v 2  1
s
m1  m 2  m

1:1, hiszen tökéletesen rugalmas ütközés csak m1 = m2 = m esetben eredményezi a sebességek cseréjét. – A b) feladat az ugyanezen kezdeti feltételek
mellett lezajló tökéletesen rugalmatlan ütközésre kérdez rá, hiszen az ütköző
testek csak ez esetben mozoghatnak együtt az ütközés után.

Második lépésben célszerű az ütközés x* helyét és t* idejét kiszámítani, hiszen ezek mindkét
részfeladat esetén ugyanazok az értékek lesznek. – A két egyenletesen mozgó test ütközése
akkor következik be, amikor ugyanabban a t* időpillanatban ugyanazon a helyen vannak:

x1 (t  )  x 2 (t  )
x10  v1t   x 20  v 2 t 
Ennek átrendezésével az ütközés ideje:
x 20  x10  v1t   v2 t    v1  v 2  t   t  

x 20  x10
12 m   m
12 m


 4s.
m  m
v1  v 2
m
2   1  3
s 
s 
s

Az ütközés idejének és bármely kezdősebességnek az ismeretében az ütközés helye:
x   x1 (t  )  x10  v1t   0 m  2

m
4 s  8 m
s

 

m


 x  x 2 (t )  x10  v 2 t  12 m  1  4 s  12 m  4 m  8 m 
s
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Az (x*, t*) paramétereknek a hely–idő grafikonok rajzolása során látjuk majd hasznát. Ehhez
már csak az ütközések utáni sebességeket kell meghatároznunk.
a) Tökéletesen rugalmas ütközés
A testek u1 és u2 sebességeinek meghatározásához az M11-2. feladat megoldása során
már felírt formulákba kell behelyettesíteni:
u2 

m 2  m1
2m1
mm
2m
m
v2 
v1 
v2 
v1  0  v 2  v1  v1  2
m1  m 2
m1  m 2
mm
mm
s

u1  

m 2  m1
2m 2
mm
2m
2m
m
v1 
v2  
v1 
v 2  0  v1 
v 2  v 2  1
m1  m 2
m1  m 2
mm
mm
2m
s

Számításunk valóban igazolja a sebességcsere tényét. – A kezdeti x10 és x20 helyek, a t*
időpillanathoz tartozó x* ütközési pozíció, valamint a v1, v2 és u1, u2 sebességek
ismeretében már megrajzolható az ütközési folyamat hely–idő diagramja:

b) Tökéletesen rugalmatlan ütközés
A testek u1 és u2 sebességeit a 11E. alfejezetben már felírt formula skalár alakja adja meg:


m v  m 2 v 2 mv1  mv 2 m  v1  v 2  v1  v 2
 m v  m2 v2
u 1 1
 u 1 1



m1  m 2
m1  m 2
mm
2
2m
v  v2
u 1

2

2

m
m
1
s
s 1 m
2
2 s
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A kezdeti x10 és x20 pozíciók, az ütközés x*(t*) helye, valamint a v1, v2 és u1, u2 sebességek (vagyis az x1(t) és x2(t) grafikonok ütközés előtti és ütközés utáni meredekségeinek)
ismeretében ezen ütközési folyamat hely–idő diagramja is megrajzolható:

Utóbbi grafikon jól mutatja a tökéletesen rugalmatlanul ütköző testek ütközéskor történő
összetapadását, majd együtt haladását.

M11-6. Egy 10 kg tömegű homokzsák 2 m hosszú kötélen függ. Egy 10 g tömegű puskagolyó behatol a homokzsákba, ami ennek hatására 10°-os szöggel kitér. Mekkora volt a
golyó sebessége?
Jelen feladat azt hivatott bemutatni, hogyan használható a 11-6.−11-8. ábrákon bemutatott
modell-kísérlet a becsapódó lövedék sebességének meghatározására.

M  10 kg
m  10 g  102 kg
l2m
v?
  10
A homokzsákba (ballisztikus ingába)
csapódó golyó a homokzsákban marad,
így ütközésük tökéletesen rugalmatlan;
az inga ütközés utáni tömege: m+M.
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A homokzsák általunk mérhető α szögkitérése – ill. az ennél könnyebben mérhető h emelkedése – az alábbi kapcsolatban áll a zsákot tartó kötél l hosszával:
 hx  h x
cos  

x




  h      cos     1  cos   (1)
 x    cos  


A homokzsák–golyó rendszer imént kiszámolt emelkedése és ütközés utáni (még az inga
legalsó helyzetére jellemző) u sebessége között a mechanikai energia megmaradásának tétele
teremt kapcsolatot (részletesebben ld. a hasonló problémát taglaló M10-7. feladatot):
 A konzervatív nehézségi erőtérben mozgó inga helyzeti energiája az (egyben referenciaszintként is szolgáló) alsó, ill. felső helyzetben: E apot  0; E fpot   m  M   g  h .
 Az inga mozgási energiája az alsó, ill. felső helyzetben: E akin 

1
 m  M  u 2 ; E fkin  0
2

 A mechanikai energia megmaradását leíró egyenlet jelen esetben:
E apot  E akin  E fpot  E fkin



1
m  M  u2  m  M  g  h ,
2

amiből a kérdéses sebesség: u  2gh (2).
A homokzsák és golyó együttesének ütközés utáni, valamint a puskagolyó ütközés előtti v
sebessége az impulzusmegmaradási egyenlet segítségével fejezhetők ki egymással:
m  v  M  0  m  v  m  M u  v 

mM
 M
u   1   u (3).
m
 m

Zölddel kiemelt részeredményeink felhasználásával – vagyis (1)-et (2)-be, azt pedig (3)-ba
helyettesítve – a puskagolyó sebessége a feladatban megadott paraméterek segítségével:
 M
 M
 M
v  1   u   1   2gh   1   2g  1  cos  
 m
 m
 m


10 kg
v   1  2
 10 kg

v  1001  2


m
3
 2  9,81 2  2 m  1  cos10   1  10

s






4  9,81

m2
 1  0,9848 
s2

m
m
m
m
9,81  0, 0152  2002  0,1491  773, 07  773
s
s
s
s

A puskagolyó tehát közel 773 m/s-os sebességgel csapódott bele a homokzsákba.
Megjegyzés. Az ingára kilőtt lövedék becsapódási sebességének meghatározásához a
gyakorlatban célszerűen az inga h emelkedését mérik, mellyel a golyó sebessége:
 M
v  1   2gh .
 m
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M11-7. Az α-részecske (He-atommag) szénatomon történő szóródása a rugalmas ütközés
mechanizmusa szerint megy végbe. Számítsuk ki, milyen irányba mozdul el az eredetileg
nyugvó szénatom, ha az α-részecske 60°-kal tér el eredeti irányától, és sebessége az ütközés
után harmadára csökken! A szénatom tömege háromszorosa az α-részecskéjének.
  60
1
u   v
3
m C  3m 

?

A feladat leírása szerint a szóródás kétdimenziós tökéletesen rugalmas ütközésként tárgyalható (ld. ábra) – még akkor is,
ha az ütköző részecskék fizikailag nem érintkeznek egymással, mint egy álló biliárdgolyónak
lökött másik golyó esetén. Mivel az ütközés az α-részecske és szénatom mindenkori
pozícióit tartalmazó síkban történik, ezért az impulzusmegmaradást kifejező (vektoros)
egyenletet az alábbiak szerint kezeljük:
 Koordináta-rendszerünk X tengelye
célszerűen az α-részecske eredeti
haladási irányába mutat.
 Az egyenletben szereplő sebességvektorokat derékszögű komponensekre
bontjuk (ld. a jobb oldali ábrát).
 Az impulzusmegmaradási egyenletet





m v  mC vC  m u   mC u C

X és Y irányokban külön vizsgáljuk.
Az X-irányban felírt megmaradási egyenlet:
m  v  ,x  m C vC,x  m  u  ,x  m C u C,x ,

melybe behelyettesítve az ismert kezdeti paramétereket:
m  v  ,x  m C 0  m  v ,x  m  u  ,x  3m  u C,x

 v  ,x  u  ,x  3u C,x

Ebből a (kérdéses haladási irányú) szénatom ütközés utáni sebességének x-komponense:
u C,x 

v  ,x  u  ,x
3

.

Az Y-irányban felírt megmaradási egyenlet:
m  v  ,y  m C v C,y  m u  ,y  m C u C,y ,
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melybe behelyettesítve az ismert kezdeti paramétereket:
m  0  m C 0  0  m  u ,y  3m  u C,y

 u  ,y  3u C,y

Ebből a (kérdéses haladási irányú) szénatom ütközés utáni sebességének y-komponense:
1
u C,y   u  ,y .
3

Fenti sebesség-komponensek ismeretében az α-részecske által meglökött szénatom az ábrán
φ szöggel megadott irányban fog haladni, melyre:
tg 

u C,y
u C,x

1
u  ,y
u  ,y
3


.
v ,x  u  ,x
v ,x  u  ,x


3
Ugyan a szóban forgó sebességek egyikét sem ismerjük, de egymáshoz viszonyított nagyságukat felírhatjuk a rendelkezésre álló (eddig fel nem használt) információk alapján:
1. Az α-részecske szóródási szögéből uα derékszögű komponenseinek viszonya:
tg 

u  ,y
u  ,x

 u  , y  tg  u  , x  tg60  u  ,x

3
sin 60
2 u  3u .

u  ,x 
 ,x
 ,x
1
cos 60
2

2. Az α-részecske ütközés utáni sebességéből uα,x és vα,x aránya:
1
1 2
1
v 
u 2 ,x  u 2 ,y 
v ,x  u 2 ,x  u 2 ,y  v2 ,x ,
3
3
9
melybe beírva az 1. pontból származó részeredményünket:
2
1
1
u 2 ,x  3u  ,x  u 2 ,x  3u 2 ,x  4u 2 ,x  v2 ,x  2u  ,x  v  ,x  v  ,x  6u  , x .
9
3
u 





Az imént kapott eredményeinket beírva a tgφ-t meghatározó hányadosba, az már csak egyetlen ismeretlent tartalmaz (mellyel egyszerűsíteni lehet):

tg  

u  ,y
v ,x  u  ,x



3 u  ,x
6 u  ,x  u  ,x



3
 0,3464    19,11
5

(A nagyobb tömegű szénatom kisebb szög alatt, az α-részecskével ellentétes irányban halad.)

F11. Gyakorló feladatok és kérdések
F11-1. Rugóval szétlökünk két golyót. Az egyik golyó 1 kg tömegű és 8,75 m/s sebességgel
indul el, miközben a másik golyó 3,7 m/s sebességre tett szert. Mekkora ez utóbbi golyó
tömege? Számolása végén ellenőrizze is a megoldás alapjául szolgáló törvény érvényességét!

213

11. AZ IMPULZUSFOGALOM KITERJESZTÉSE PÁRKÖLCSÖNHATÁSOKRA, ÜTKÖZÉSEK
F11-2. Mekkora lesz az egyes testek ütközés utáni sebessége az alábbi két folyamat végén:
a) Egy m tömegű, v sebességgel mozgó test egy szintén m tömegű, álló testnek ütközik tökéletesen rugalmas, centrális, egyenes ütközéssel.
b) Egy m tömegű test v sebességgel tökéletesen rugalmasan ütközik egy végtelen nagy tömegű nyugvó falnak. (Az ütköző test beesési iránya a fal síkjára merőleges egyenesbe esik.)
Számításaihoz használja az M11-2. feladat eredményeként kapott, ütközés utáni sebességeket
leíró formulákat! Mely, a fejezetben ismertetett kísérletek eredményét „jósolta meg”?

F11-3. Az ütközések egyik lehetséges csoportosítása az ütközés rugalmassága szerint történik, melynek kvantitatív jellemzésére az ε ütközési szám szolgál: tökéletesen rugalmas ütközésekre ε = 1, míg tökéletesen rugalmatlan ütközésekre ε = 0. (A 0 < ε < 1 ütközési számmal
leírható ütközéseket „nem teljesen rugalmas” ütközéseknek nevezzük.) – Az M11-3. feladat
eredményeinek felhasználásával bizonyítsa be, hogy az ε = 0 és ε = 1 határesetek valóban az
előbb megnevezett speciális ütközéseket írják le!

F11-4. Az alábbiakban az egydimenziós, centrális, egyenes ütközéseket szimuláló programról
készített két képernyőkép látható. Melyik, az M11-4. feladatban közölt képernyőképekkel
mutatnak hasonlóságot? Milyen különbséget észlel az egyes képpárok tagjai között?
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Milyen hasonlóságokat és különbségeket észlel a fenti grafikonok és a 11-5., ill. 11-9. ábra
vektorszkópos mérésből származó grafikonjai között? Mi okozhatja ezeket a hasonlóságokat,
illetve különbségeket?

F11-5. A vektorszkópos mérésekből származó, 11-5., 11-10. és 11-13. ábrákon látható helyidő [x(t)] grafikonok tanulmányozása után rekonstruálja az adó-vevő gomb/gombok (ill. az
azt hordozó test/testek) teljes mérési idő alatti mozgását! (Figyelem: az ábrák mellett látható,
segítségül hívható képsorozatok a teljes mozgásnak csak egy rövid szakaszát ábrázolják!)

F11-6. Egy 240 kg tömegű álló csónakba 5 m/s sebességgel egy 60 kg-os ember ugrik be.
Mekkora sebességgel indul el a csónak, ha az ember sebessége a beugráskor kedvező irányú?
Mekkora a csónak és az ember közötti erőlökés?

F11-7. Számos akciófilm tűzharcot ábrázoló jelenetében láthatjuk, hogy a puskával, gépfegyverrel stb. meglőtt emberek akár több méternyit is hátra lökődnek az őket érő lövedék
testükbe csapódásakor. A fejezet során tanultak alkalmazásával vizsgáljuk meg, mennyire
reális ez! Becslésünkben tekintsünk egy 80 kg tömegű, 9 mm-es lövedékkel meglőtt embert!
(Egy géppisztolyt/gépkarabélyt elhagyó 9 mm-es lövedék tömege kb. 8-10 g, maximális
torkolati sebessége 300-400 m/s.)
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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az eddigi fejezetekben többnyire tömegpontok mechanikáját tárgyaltuk részletesebben – a
hétköznapi életben zajló jelenségek szempontjából azonban ez nyilván egy idealizált környezet volt. Kiterjedt, tömegpont-sokaságból álló testek esetén ugyanis már pl. a testre ható erők
összeadása sem triviális, mivel az egyes erők a vizsgált test más-más részére hatnak. Az eddig
tanult törvények, összefüggések azonban – megfelelő kiegészítésekkel, feltételekkel – jó
alapul szolgálhatnak kiterjedt testek mozgásának leírásához is.
Az idealizált tömegpontoktól eltérően a valós testeknél már van értelme erő hatására
bekövetkező deformációkról beszélni, illetve mozgásuk tárgyalásakor figyelembe kell venni
esetlegesen kialakuló forgásukat is, ami tömegpont esetén – kiterjedés hiányában – értelmezhetetlen volt. A hétköznapi életben vagy a gyakorlati munka során természetesen valós
testekkel, munkadarabokkal kerülünk kapcsolatba: ezek mechanikai tulajdonságait, mozgásformáit vizsgáljuk, s igyekszünk az adott céloknak megfelelően formálni, felhasználni.
12A. A merev test fogalma
Egy erőhatásnak kitett átlagos test esetében arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az a rá
ható erők hatására deformálódhat is. Hétköznapi tapasztalataink alapján nyilvánvaló, hogy
ezen alakváltozás mértéke a testek anyagától és az aktuális erő nagyságától is függ, például:
 Akárhogyan is erőlködünk, kezünk erejével nem tudunk meghajlítani egy néhány centiméter átmérőjű vasrudat, míg egy ugyanolyan méretekkel rendelkező szivacshengerre akár
csomót is köthetünk.
 Egy vékony gallyat nem tudunk megnyújtani a kezünkkel, míg egy hasonló méretű gumiszalagot ugyanakkora erővel eredeti hosszának többszörösére nyújthatunk.
A fizikai feladatok nagy részében azonban a deformációs hatások figyelembevétele csak
szükségtelenül elbonyolítaná a megoldást, s ezzel feleslegesen megnehezítenénk a dolgunkat.
Ennek elkerülése érdekében a továbbiakban többnyire csak merevnek tekinthető – vagyis a
vizsgált erő(k) hatására nem deformálódó – testekkel dolgozunk. Meg kell jegyeznünk
azonban, hogy ez is egy idealizált képet jelent, hiszen nem igazán létezik valós test, amelyhez
ne tudnánk olyan erőt találni, amelynek hatására az adott test alakváltozást szenved. Másrészt
pedig minden test esetén található olyan erő is, melynek alkalmazásával nem lehetséges rajta
deformációt kiváltani, vagyis amellyel szemben merev testként viselkedik. – Egy keményebb
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szivacs például a rá helyezett néhány grammos kalibráló súly alatt még egyáltalán nem, míg
néhány dekagrammos tömeg hatására is csak alig észrevehető mértékben deformálódik,
miközben a szivacsot összenyomó több kilogrammos terhelés egy ugyanolyan méretű fahasábon semmilyen (szabad szemmel észlelhető) alakváltozást nem okoz (12-1. ábra).
A merev test tehát egy olyan idealizált testet
jelent, amely tetszőlegesen nagy deformáló
erő hatására sem szenved alakváltozást. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a merev test bármely két pontja közötti távolság állandó. (A
„bármely” szót azért fontos kihangsúlyozni,
mert akár a 12-1. ábra jobb oldalán látható,
merev testnek nem tekinthető szivacsban is
− önkényesen − kijelölhető két olyan pont,
melyek távolsága még terhelés alatt sem
változik.)
Természetesen arra is megvannak az eszközeink, ha egy adott erő hatására bekövetkező deformációt kellene leírni – a későbbiek
12-1. ábra

során erről lesz még szó.

12B. A merev test mozgása
Első lépésként vizsgáljunk meg egy hasábot, amelyre egyidejűleg két azonos nagyságú,
ellentétes irányú erő hat a 12-2. ábrának megfelelően. Mindenki számára világos, hogy bár a
két erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú, az a) esetben a hasáb mégsem marad mozdulatlan: az ábrán kékkel jelölt irányban el fog fordulni az erők hatására. Ez azért következhet be,
mert hatásvonalaik nem esnek egy egyenesbe, így a testre kifejtett forgatónyomatékaik
(ld. a következő alfejezetet) eredője nem
lesz nulla. A b) esetben viszont (amikor a
hatásvonalak egy egyenesbe esnek) a fellépő
ellentétes irányú forgatónyomaték-vektorok

12-2. ábra
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eredője nullvektor lesz, így a test nyugalomban marad: nem végez sem transzlációs (haladó),
sem rotációs (forgó) mozgást. A merev testek legáltalánosabb mozgása végeredményben e két
mozgásfajta segítségével írható le, elemi transzlációk és elemi rotációk egymásutánjaként.
Általános esetben, ha a vizsgált merev testre egyidejűleg ható két erő egyenlő nagyságú,
ellentétes irányú, de hatásvonalaik nem esnek egy egyenesbe (párhuzamosak), akkor ún. erőpárt alkotnak. Az erőpár nem helyettesíthető egyetlen erővel. A test – ha más erő nem hat rá –
az erőpár hatására forgásba jön. (Ha más erők is hatnak, akkor az erőpárba nem rendezhető
erők hatására a test haladó mozgást is végez, ha ezen erők eredője nullától különböző.)
Az erőpár pusztán forgást okozó hatása jól
demonstrálható a 12-3. ábrán látható eszköz
segítségével. A horgászfelszerelésként használatos (körforgó) villantó segítségével egy
fonálon függő hengerszimmetrikus próbatest
közel ellenállásmentesen fordulhat el a testet
tartó szár által kijelölt forgástengely körül. A
testhez erősített, egy-egy csigán átvetett
fonálra kötött egyforma súlyokkal az erőpár,
az egyik fonálra ezen felül ráakasztott
tömeggel pedig két antiparalel, de nem
egyenlő nagyságú erő hatása vizsgálható.
Utóbbi esetben a testre ható erők egy F’
erőre és egy (-F, F) erőpárra bonthatók fel.
Ha az egyforma, majd különböző tömegeket
tartó zsinórokat a 12-3. ábra alsó részének
megfelelően felcsévéljük a próbatestre, majd
azt elengedjük, akkor a test mindkét esetben
forgásba jön. Azonban, míg az első esetben
az erőpár csak a 12-4. ábrán zölddel jelölt
tengely körüli forgómozgást hozza létre
(felső képsor), addig a második esetben a
forgó test egyúttal ki is tér a nagyobb húzó-

12-3. ábra

erő irányába (alsó képsor). (A kísérletről ké-

szült videofelvételből kivágott képkockákon bár a forgómozgás kevésbé kivehető, de az oldalirányú kitéréssel járó transzlációs mozgás hiánya, ill. megléte határozottan látható.)
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12-4. ábra
12C. A forgatónyomaték meghatározása
Vizsgáljunk először egy olyan merev testet, amely egy rögzített tengely körül elfordulhat,
haladó mozgásra azonban a tengely miatt nem képes. A kérdéses tengely körüli forgást a
testre ható erő által kifejtett M forgatónyomaték okozza, ami az alábbi módon számítható ki:
M  F  k .

Ez az általános és középiskolai tanulmányokból jól ismert „erő × erőkar” kifejezés, ahol F a
tengelyre merőleges síkban fekvő erő, k pedig az erő „karja”, vagyis az erő hatásvonalának a
forgástengelytől mért távolsága (12-5. ábra); az előjelet a forgásirány szerint alkalmazzuk.
A fenti definícióból következően a forgatónyomaték SImértékegysége a newtonméter (Nm), amit a munkavégzés és
energia mértékegységétől való megkülönböztethetőség miatt
nem neveznek joule-nak. (A mértékegység sokak számára
ismerős lehet a járműveinket hajtó motorok adatlapjairól,
melyek a maximális forgatónyomatékot minden esetben
ismertetik, de akár a teljes fordulatszám-tartományra vonatkozó nyomatékgörbét is közzétehetik.) – Ha az F erő nem
fekszik a tengelyre merőleges síkban, akkor az erőnek a
12-5. ábra

tengelyre merőleges síkra eső Fv vetületét kell meghatározni,
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és ennek a forgatónyomatékát kell kiszámítani. Ez éppen a teljes F erő tengelyre vonatkozó
forgatónyomatékával lesz egyenlő, ugyanis a forgástengellyel párhuzamos komponensnek
nincs forgatónyomatéka – ezt egy ajtó kinyitásakor saját magunk is kipróbálhatjuk.
Ha nem egy tengelyre, hanem egy forgáspontra kívánjuk meghatározni a forgatónyomatékot,
akkor azt a következőképpen tehetjük meg. A vonatkoztatási rendszerünk kiindulópontját, az
origót úgy vesszük fel, hogy az egybeessen az O
forgásponttal. Az erő támadáspontjához húzzunk
egy r helyvektort (12-6. ábra); ekkor a forgatónyomatékot az alábbi vektori szorzattal kapjuk meg:
  
M  r F.
A vektori szorzatról tanultak (1C. alfejezet) alapján
a forgatónyomaték-vektor a helyvektor és az erő12-6. ábra

vektor által kifeszített síkra merőleges, irányát pedig
a jobbkéz-szabály segítségével határozhatjuk meg: a

jobb kéz hüvelykujja a helyvektor, a mutatóujj az erő irányába mutat, a középső ujj pedig a
forgatónyomaték-vektort jelöli ki. (Ez utóbbi iránya a forgás irányával jobbcsavart képez.)
A fentiek alapján már könnyen meg tudjuk határozni a korábban említett erőpár tetszőleges O
pontra vonatkozó forgatónyomatékát is. – Az egyenlő nagyságú, külön-külön hatásvonal
mentén ellentétes irányba mutató F1, ill. F2 erő támadáspontjaihoz húzzuk meg az r1 és r2
helyvektorokat (12-7. ábra)! Az erőpár forgatónyomatéka a két erő O pontra vonatkozó forgatónyomatékainak az eredőjével egyenlő, vagyis a fentiekből:



   
M  M1  M 2  r1  F1  r2  F2 .
Erőpárról lévén szó, az erővektorok egymás ellentettjei:


F2   F1 ,
amit F1 = F2 = F-fel együtt beírva az előző összefüggésbe:
   

  
  
M  r1  F1  r2   F1  (r1  r2 )  F1  (r1  r2 )  F .

 

12-7. ábra

Az O pont helyzetétől független, a −F erő támadáspontjából
az F erő támadáspontjába mutató l vektor (a 12-7. ábra piros

különbség-vektora) bevezetésével az erőpár forgatónyomaték-vektora az egyetlen erő forgató  
nyomatékát megadó vektori szorzathoz hasonló alakban írható fel: M    F .
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Természetesen az erőpár forgatónyomatékának nagysága is felírható az „erő × erőkar”
képlethez hasonló skaláris kifejezéssel, mégpedig az alábbi alakban:
M  F  d ,

amelyben az erőkarral analóg d távolság az egymással párhuzamos hatásvonalak távolsága.
12D. A merev test egyensúlyának feltételei
Általánosabb esetben, azaz több különböző erő egyidejű jelenléte esetén az erővektorok egy
része erőpárokba rendezhető, míg a többi erővektorból – a hatásvonalaik mentén egy közös
pontba történő eltolást követően – vektori eredő szerkeszthető. Az erőpárok mindegyikéhez,
valamint az eredőerő-vektorhoz is egy-egy forgatónyomatékot rendelve, ezekből a nyomatékvektorokból is képezhetünk egy vektori eredőt. A merev testre ható erőrendszer hatását így
végeredményben egy tetszőlegesen megválasztható O pontban támadó Feredő erő és az O pont
megválasztásától függő Meredő forgatónyomaték hatásával helyettesíthetjük:




 
Feredő   Fi
M eredő   Mi   ri  Fi .
i

i

i

Ebből következően egy merev test csak akkor lehet egyensúlyban, ha a testre ható összes erők
eredője és az erők (egy tetszés szerint választható pontra vonatkozó) forgatónyomatékainak
eredője is zérus:



F  0
i

i

és



 

M   r F  0.
i

i

i

i

i

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra a különbségre, hogy tömegpont esetén az egyensúly
feltételeként elegendő volt csak az erők eredőjének zérus voltát kikötni, mivel egy kiterjedés
nélküli tömegpont esetében nincs értelme forgásról, forgatónyomatékról beszélni.
12E. Példák a forgatónyomaték hétköznapi alkalmazásaira
Sokszor felmerül a hallgatókban az a kérdés, hogy amiről éppen tanulnak, mennyiben
hasznosítható a hétköznapi életben. A forgatónyomaték esetében nem nehéz olyan példákat
találni, amelyekkel az egyszerű mindennapi tevékenységeink során is találkozhatunk.
Egyes forgatónyomatékkal kapcsolatos törvényszerűségekre már a gyerekek is ösztönösen
ráéreznek. − Bizonyára majdnem mindenki mérleghintázott gyerekkorában. Valószínűleg
olyan esetre is vissza tudnánk emlékezni, amikor a mérleghinta ülésein nem azonos tömegű
gyerekek ültek, ami nagyobb különbség esetén lehetetlenné tette a játékot. A gyerekek
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többnyire ilyenkor is feltalálták magukat: hamar rájöttek arra, hogy ha a nagyobb tömegű
gyermek nem az ülésen, hanem a tengelyhez közelebb foglal helyet, akkor már könnyen
kiküszöbölhetik ezt a különbséget. Ösztönösen rájöttek tehát az erőkar hosszának fontosságára, illetve arra, hogy ennek változtatásával egyensúlyi állapotot tudnak megvalósítani.
A gyakorlatban leginkább használt kétkarú
mérlegek működése ugyanígy a merev testek
egyensúlyi kritériumán alapul. A mérleg egyik
karjának serpenyőjébe az ismeretlen tömeget (a
12-8. ábrán ez a bal oldali henger) teszik, a
másik karba pedig addig pakolnak ismert
tömegű „súlyokat” (a 12-8. ábra jobb oldala),
amíg a mérleg egyensúlyba nem kerül, vagyis
az erők és a forgatónyomatékok ki nem egyenlítődnek. – Egyenlő karú mérlegek (12-8. ábra)
esetén a forgatónyomatékok kiegyenlítődése a
12-8. ábra

karokra ható erők egyenlő nagyságának közvet-

len következménye. Ez – és az a tény, hogy a szóban forgó erők az mg nagyságú súlyerők –
teszi lehetővé az ilyen típusú mérlegekkel történő sztatikai tömegmérést.

Amikor kerékpározunk és „rálépünk” a taposópedálra (12-9. ábra), azaz lábunkkal erőt fejtünk ki rá, akkor is forgatónyomatékot generálunk, mely a hajtómű fogaskerekein át a lánc
segítségével megforgatja a hajtott kereket – így
tudunk haladni. (A folyamat részletesebb fizikai
12-9. ábra

hátterével az M12-6. feladatban foglalkozunk.)

Számos olyan szerszámmal is találkozhatunk, ahol fontos szerepe van az erőkarnak,
forgatónyomatéknak. Ilyen például az ún.
franciakulcs (12-10. ábra), ami egy csavar
meghúzására vagy -lazítására használható.

12-10. ábra

Mindkét esetben fontos az, hogy a művelet
222

12. A MEREV TEST ÉS A FORGATÓNYOMATÉK FOGALMA. A MEREV TEST EGYENSÚLYÁNAK…
során mekkora forgatónyomatékot tudunk a szükséges helyre koncentrálni, és az elég-e a
csavar megforgatásához. − Egy régen mozdított, beragadt csavar meglazításához meglehetősen nagy forgatónyomatékot kell elérnünk. Mivel a karunk ereje véges, ehhez az erőkart kell
elegendő mértékben megnövelnünk. Az ilyen típusú szerszámokat ezért már eleve úgy
alakítják ki, hogy minél hosszabb karral rendelkezzenek.
Ha még ez sem elég, akkor az erőkar hosszát pl. egy vascsővel tudjuk a szükséges mértékig
növelni − ez a megoldás problémás kerékcsere esetén is használható (12-11.a.-b. ábra). Sok
szerszámgyártó már eleve felkészült ilyen eshetőségekre, és olyan szerszámokat árul, melyek
karja szükség esetén meghosszabbítható (12-11.c. ábra).

12-11. ábra
A megfelelő forgatónyomaték elérése a cél az ollók használata során is. Ezek esetében a
vágáshoz szükséges nyomásértéket, ahhoz pedig a megfelelő nagyságú erőhatást kell
biztosítani az eszközzel. Ezt itt is úgy valósítják meg, hogy a szerszám szárát (a fogórész és a
forgástengely távolságát) elegendően nagynak állítják be, melynek következtében a sokkal
rövidebb vágóél mentén arányosan nagyobb erő, és így a szükséges nyomás érhető el.
Különösen igaz ez lemezvágó (12-12.a. ábra) vagy ágvágó ollók (12-12.b. ábra) esetén.

12-12. ábra
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12F. Emelő típusú egyszerű gépek
Általánosságban egyszerű gépnek nevezik az olyan eszközöket, melyek alkalmazásával egy
erő nagysága és/vagy iránya egy adott célnak megfelelően megváltoztatható, átalakítható.
Ennek a módosításnak az eredményeként alkalmasak arra, hogy velük egy adott súlyú terhet
annál lényegesen kisebb erővel mozgassunk meg. Mivel az eközben végzett munka nagysága
változatlan marad, ezért erőt csak a nagyobb elmozdulás árán takaríthatunk meg.
Az egyszerű gépek egyik fontos csoportját az emelő típusú egyszerű gépek alkotják. Ezek
közé sorolhatók az egykarú (egyoldalú) és kétkarú (kétoldalú) emelők, valamint az álló- és
mozgócsigák. Most csak róluk lesz szó, mivel ezek működése kapcsolódik szorosan a fejezetben elhangzottakhoz.
A legegyszerűbb emelő típusú egyszerű gép a rúd. Ha ennek egyik végét úgy rögzítjük, hogy
a rúd a (12-13. ábrán pirossal jelölt) rögzítési pont körül el tudjon fordulni, egykarú emelőről
beszélünk. Ha viszont a rudat valahol a két vége között támasztjuk alá, azaz a forgástengely
közénk és a felemelni kívánt tárgy közé esik, kétkarú emelővel van dolgunk.

12-13. ábra
A merev testek egyensúlyára vonatkozó feltétel szerint ezek a rendszerek akkor vannak
egyensúlyban, ha a két erőhatás (kezünk emelő ereje és a teher súlya) által kifejtett forgatónyomatékok kiegyenlítik egymást, vagyis az erő (F) és az erőkar (f) szorzata a teher (G) és a
teherkar (t) szorzatával egyenlő. Az erőkar növelésével és a teherkar csökkentésével a teher
megemeléséhez a súlyánál jóval kisebb erő is elegendő.
A hétköznapokban – a kétkarú emelő sémája szerint működő mérleghintán túl – számtalan
esetben találkozhatunk emelőkkel: a legismertebb egykarú emelő a talicska, melynek hasonló
funkciójú, kétkarú emelőként működő megfelelője a molnárkocsi (kézikocsi). Az egyik végéhez közel görbülettel rendelkező feszítővas (pajszer) szintén a kétkarú emelők családjába tartozik. Egy- és kétkarú emelővel még saját testünk kapcsán is találkozhatunk (M12-7. feladat).
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Bár használat közben sokunkban nem tudatosul,
de egy dobozos üdítő felnyitása is emelőkkel leírható mechanizmus szerint történik. A nyitófül, a
rögzítő szeg és a doboz fedele alkotta rendszer
(12-14.a. ábra) ugyanis egykarú és kétkarú emelőként is működtethető az alábbiak szerint.
A doboz kinyitásának első fázisában a nyitófül
megemelésekor annak végén fejtjük ki az erőt,
miközben a fül másik vége a doboz fedelén
támaszkodik meg (12-14.b. ábra). Munkavégzé12-14. ábra

sünk ekkor a rögzítő szeg megemelésére fordítódik, a nyitófül így egykarú emelőként viselkedik.

A kis szeg megemelése során – a jól ismert szisszenő hang kíséretében – megszűnik a dobozban uralkodó túlnyomás, de ezzel még nem nyitottuk fel a dobozt. Ehhez további emelő erőt
kell kifejtenünk a most már a rögzítő szegnél alátámasztott nyitófülre, amely betöri a doboz
fedelét (12-14.c. ábra). Ekkor a „teher” már a pillanatnyi forgástengely túloldalán van, így a
nyitófül a doboznyitás második szakaszában kétkarú emelőként funkcionál. (A nyitófüles
konzervek esetén hasonló jelenségek látszódnak le, csak fordított sorrendben.)
A csiga tulajdonképpen egy (rögzített vagy szabad) tengely körül forgó korong, melynek
palástjába a teljes kerülete mentén egy vájatot alakítanak ki – ebben a vájatban fut a teher
felfüggesztésére és az erő kifejtésére szolgáló kötél. A forgástengely rögzítettsége szerint két
fő típusát különböztetjük meg: álló- és mozgócsiga (12-15. ábra). A teher (gyorsulásmentes)
megemelése mindkét csigával az – ábrán sárgával jelölt – adott forgástengelyre vonatkoztatott
forgatónyomatékok egyensúlya esetén lehetséges. A rögzített forgástengelyű állócsiga
feladata ebből következően meglehetősen
egyszerű: kizárólag a felfüggesztett teher
megtartására, mozgatására (emelésére vagy
süllyesztésére) szolgáló erő irányának szükség szerinti megváltoztatását végzi. Az általunk kifejtett erő tehát megegyezik ugyan a
teher súlyával, viszont olyan irányban tudjuk
12-15. ábra
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kiváltani, ami a számunkra a legoptimálisabb, így könnyítve meg a munkánkat. – Ezzel
szemben egy mozgócsiga alkalmazásával a teher mozgatásához szükséges erő nagyságát a
felére csökkenthetjük, mivel megváltozik a rendszer (pillanatnyi) forgáspontja és így az
általunk kifejtett erő karjának hossza. Ebben az esetben viszont (a teherénél kétszer hosszabb
erőkar miatt) az erőkifejtés oldalán kétszer nagyobb úton mozdul el a kötél, mint az emelendő
teher. A mozgócsigát a gyakorlatban sokszor állócsigával együtt alkalmazzák (12-16.c. ábra).
A csigákról elmondottak a 12-16. ábrán látható kísérletsorozattal igen könnyen ellenőrizhetők: egy adott G súlyú teher (12-16.a. ábra)
megtartása állócsiga (12-16.b. ábra) esetén G,
addig egy mozgócsiga, ill. a vele egyenértékű
mozgócsiga–állócsiga pár (12-16.c. ábra) esetén G/2 nagyságú erővel lehetséges.
Összefoglalóan kijelenthetjük tehát, hogy egy12-16. ábra

szerű gépek alkalmazásával a mozgatandó te-

her súlyánál lényegesen kisebb erővel tarthatunk egyensúlyt. Azt azonban figyelembe kell
venni, hogy a teher felemeléséhez ezt a kisebb erőt arányosan nagyobb úton kell kifejtenünk,
melynek következtében az általunk végzett munka azzal a munkavégzéssel lesz egyenlő, amit
a gépek használata nélkül végeznénk. Az egyszerű gépek haszna ezért abban áll, hogy velük
olyan terhek is felemelhetők, amelyeket nélkülük talán meg sem tudnánk mozdítani.
M12. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M12-1. Merev testre egy síkban fekvő, két egymásra merőleges hatásvonalú 6 N és 8 N nagyságú erő hat. Mekkora nagyságú (és milyen irányú) erővel lehet egyensúlyban tartani a testet?
Első lépésként a testre ható erőket toljuk el hatásvonalaik mentén azok O metszéspontjába:
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A közös támadáspontba tolt F1 = 6 N és F2 = 8 N nagyságú erőkből a paralelogrammamódszer segítségével vektori eredőt (Fe) szerkeszthetünk, melynek nagysága:

2
2
Fe  Fe  F12  F22   6 N    8 N   36 N 2  64 N 2  100 N 2  10 N .
Az F1 és F2 erők hatása Newton IV. axiómája szerint egyenértékű Fe eredőjük hatásával, így a test egy ezzel egyenlő nagyságú és ellentétes irányú F’ erővel tartható egyensúlyban. Ezen
erő irányát az alábbi, F2-től az óramutató járásával egyező
irányban felmért φ szög adja meg: φ = 180°–α, ahol a még
ismeretlen α szög az Fe és F2 által bezárt α szög váltószöge.
Utóbbi szög egyszerűen kiszámítható az Fe derékszögű komponenseiből (ld. M1-3.a. feladat):
tg 

F1 6 N

 0, 75    arctg0, 75  36,87 , amiből
F2 8 N

   180      180  36,87   143,13 .
A test tehát egy 10 N nagyságú, a 8 N-os erő irányához képest (az óramutató járásával
egyezően felmért) 143,13°-os irányban ható erővel tartható egyensúlyban.

M12-2. Mutassuk be, hogy az erő, ill. erőpár forgatónyomatékára a 12C. alfejezetben felírt
skalár és vektor alakú összefüggés-párok tagjai ugyanazt a fizikai mennyiséget írják le!
Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy a forgatónyomaték esetén elegendő (de fontosabb) az
általánosabb érvényű vektori alak ismerete, hiszen ebből – a vektori szorzat definíciójából
adódóan – a skalár alak és a létrejövő forgás iránya is azonnal, kézenfekvő módon következik.
Először tekintsük a rögzített t forgástengelyre merőleges
síkban ható F erő forgatónyomatékát! A tengely és a sík
O metszéspontjából az erő P támadáspontjába húzott r
helyvektor segítségével a forgatónyomaték: M = r × F,
amely tetszőleges állású erővektor esetén is érvényes. A
vektori szorzás jobbkéz-szabályával kijelölhető irányú M
vektor egyúttal a forgás irányát is megadja, hiszen azzal
jobbcsavart képez: ha jobb kezünk kitartott hüvelykujja
M irányába néz, akkor többi ujjunkkal éppen a forgás
irányában markolunk rá a forgástengelyre. – Az M vektor
hosszának meghatározásához a vektori szorzat nagyságá227
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nak definícióját és egy felülnézeti ábrát segítségül hívva M = r ∙ F ∙ sinα írható, ahol α már az
F vektor hatásvonala és az r helyvektor által közbezárt kisebb szöget jelenti. Mivel ábránk
szerint a hatásvonal és a forgástengely távolsága éppen a k = r ∙ sinα erőkarral egyenlő, az
M = F ∙ k összefüggés a vektori szorzás közvetlen következményének tekinthető.
A felülnézeti ábra kapcsán megjegyezzük, hogy az ábra síkjából kifelé és felfelé álló vektort
bekarikázott ponttal szokás jelölni abból a megfontolásból, hogy egy felénk mutató, fizikailag
megfogható nyílvesszőnek is a hegyét látnánk meg először.
A merev test P1 és P2 pontjaiban támadó (–F, F) erőpár
forgatónyomatékának meghatározásához húzzuk be a tetszőleges O pontból indított r1 és r2 helyvektorokat, majd
szerkesszük meg az l = r2 – r1 különbségvektort! Mivel
ez bármely konfiguráció esetén a –F erő támadáspontjából az F erő támadáspontjába mutat, ezért az erőpár
forgatónyomatékát – ezzel a kikötéssel – az M = l × F
vektori szorzat egyértelműen meghatározza. Az erőpárra
illeszkedő síkra merőleges M vektor irányát ezúttal is a
vektori szorzás jobbkéz-szabálya tűzi ki, míg az erőpár
irányítottsága alapján már sejthető forgásirány ismét a jobbcsavart alkalmazó szabállyal
állapítható meg. – A vektori szorzás eredményét ábrázoló jelöléstechnikával kapcsolatban azt
is megjegyeznénk, hogy az ábra síkjából kifelé és lefelé álló vektort bekarikázott kereszttel
(X-szel) szokás jelölni abból a megfontolásból, hogy egy tőlünk távolodó, fizikailag megfogható nyílvesszőnek is a hátulján lévő tollat látnánk magunkhoz legközelebbinek.
A felülnézeti ábra és a szorzatvektor hosszát megadó definíció összevetéséből látható továbbá, hogy az erőpár forgatónyomatékának nagysága M = l ∙ F ∙ sinα, ahol α az F hatásvonala és
az l vektor által bezárt szögek közül ismét a kisebbiket jelöli. Mivel a d = l ∙ sinα szorzat
éppen az erőpár hatásvonalainak távolságával egyenlő, ezért az erőpár forgatónyomatékának
M = F ∙ d nagysága szintén a vektori szorzás közvetlen következménye.

M12-3. Egy L hosszúságú, 200 N súlyú homogén deszkán két teher függ. Az egyik, 300 N
súlyú teher L/3 távolságra van a deszka egyik végétől; a másik, 400 N súlyú 3L/4 távolságra
van ugyanettől a végtől. Mekkora erővel lehet a deszkát egyensúlyban tartani?
A merev testnek tekinthető deszka egyensúlya feltételeinek megállapításához célszerű egy
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kezdeti vázlatot készíteni, melyen bejelöljük,
hogy hol támadnak az egyes erők. Ehhez a
feladat az alábbi paramétereket adta meg:

1
L
2
1
F1  300 N r1  L
3
3
F2  400 N r2  L
4
G  200 N

r0 


F?

F  0


M  0







Bár a G súlyerő támadáspontjának helyét a feladat közvetlenül nem közölte, tudjuk, hogy ez
homogén és szimmetrikus testek esetén mindig a test geometriai középpontja. (Erről a következő fejezetben részletesen beszélni fogunk.) – Mivel az esetlegesen kialakuló forgómozgás
a deszka e ponton (a súlyponton) átmenő kereszttengelye körül jöhet létre, ezért az azt kiváltani képes forgatónyomatékokhoz a deszka O közepétől mérjük fel az egyes erők karjait:
 k 0  0 (a súlyerő súlyponti tengelyre vonatkozó erőkarja zérus),
 k1 

L
L L 3L 2L L
 r1   

 (az F1 erő karhossza)
2
2 3
6
6
6

 k 2  r2 

L 3
1
3
2
L
 L  L  L  L  (az F2 erő karhossza)
2 4
2
4
4
4

A deszka egyensúlyának egyik feltétele, hogy a rá ható összes erő eredője nulla legyen. Ez
úgy lehetséges, ha az általunk kifejtett F erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú a többi
három erő eredőjével – tehát felfelé mutat, és nagysága:
4



F
i 1

i

    
 0  F  G  F1  F2  0  F  G  F1  F2  0  F  G  F1  F2  900 N .

Az erő támadáspontja a merev test egyensúlyának második feltételéből (a forgatónyomatékok egyensúlyából) számítható ki. Ehhez előbb össze kell gyűjtenünk, hogy az egyes
erők önmagukban milyen nagyságú és irányú forgatónyomatékot fejtenének ki – utóbbit a
megfelelő (nyilakkal jelölt) forgásirányok felől megközelítve:
 M 0  0 (G erőkarja nulla, ezért forgatónyomatéka sincs)
 M1  F1  k1  300 N 

L
 50L  Nm  
6

 M 2  F2  k 2  400 N 

L
 100L  Nm  
4

Ezek eredő forgatónyomatéka (a megfelelő forgásiránnyal): M e  M 2  M1  50L  Nm  
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Ez az óramutató járásával megegyező forgás
úgy fékezhető meg, ha az általunk kifejtett F
erő forgatónyomatéka az óramutató járásával
ellentétes értelmű () forgást hoz létre. Ehhez a támadáspontjának az F2 erő térfelén
kell lennie, az O ponttól alábbi távolságban:
M  F  k  Me  k 

M 50L N m L

 .
F
18
900 N

(A deszka egyensúlyához szükséges, k erőkarral bíró F erőt a jobb oldali méretarányos
ábrán láthatjuk a többi erővel együtt.)
A deszka tehát egy 900 N nagyságú, a középpontjától (a 400 N súlyú teher irányába)
L/18 távolságban támadó, felfelé mutató erővel tartható egyensúlyban.

M12-4. Egy 3 m hosszú, 10 kg tömegű létrát úgy támasztunk egy sima falhoz, hogy az alsó vége
a földön 1,2 m-re legyen a faltól. Legalább mekkorának kell lennie a talaj és a létra közötti
tapadási együtthatónak, hogy egy 80 kg tömegű ember még anélkül felállhasson a létra
legmagasabb pontjára, hogy a létra elcsúszna a talajon?
Első lépésként készítsünk ábrát, melyen berajzoljuk az
összes, a létrára ható erőt! Ebből összesen 5 db van:
(1) Az ember súlya: Ge = me ∙ g.
(2) A létra súlya: Gl = ml ∙ g, ami az L hosszúságú létra
középpontjában támad.
(3) A fal által a létrára kifejtett erő: Ffal, ami a létra által a
falra kifejtett nyomóerő ellenereje, így a fal síkjára
merőlegesen kifelé mutat.
(4) A talaj által a létrára kifejtett tartóerő: Ft, ami a talajjal
való érintkezési pontban függőlegesen felfelé mutat.
(5) A létra talajon történő kifelé csúszását megakadályozó
tapadási súrlódási erő: Ftap, ami a talaj síkjában a fal
felé mutat.

L3m
d  1, 2 m
m   10 kg m e  80 kg

0  ?

Számításainkhoz koordináta-rendszerünk tengelyeit célszerűen a sík talajhoz, ill. falhoz rögzítjük,
hiszen így a létrára ható erők mindegyikének csak x vagy y irányú komponense lesz.
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Mivel a feladatban megadott adatok (melyeket az ábra alá gyűjtöttünk ki) nem tartalmazzák, hogy
a létra milyen h magasságban támaszkodik a falnak, de szükségünk lehet rá, ezért a megoldás
előkészítési fázisában (legalább paraméteresen) ezt is kiszámoljuk. – A talaj-fal-létra derékszögű
háromszög átfogójának (L) és egyik befogójának (d) ismeretében:
L2  d 2  h 2

 h  L2  d 2 .

A talajon megcsúszó létra mozgását forgómozgással közelítve, a potenciális forgást célszerűen a
talaj és a fal mindvégig mozdulatlan O találkozási pontjára vonatkoztatjuk (ld. ábra). Ezzel már
mindent előkészítettünk, hogy belevágjunk a feladat érdemi megoldásába.
A létra egyensúlyának mindenképpen feltétele, hogy a rá ható erők vektori eredője zérus legyen.
A kétdimenziós vektorokat tartalmazó egyenlet kezelését az ügyesen megválasztott koordinátarendszernek köszönhetően kiválthatjuk az X és Y irányok külön analízisével:
5



 X   Fi,x  0
i 1
5



 Y   Fi,y  0
i 1

 Ftap  Ffal  0  Ftap  Ffal
  G e  G   Ft  0  Ft  G e  G    m e  m   g

Mivel a talaj által a létrára kifejtett, a talaj síkjára merőlegesen felfelé mutató Ft tartóerő a létra
által a talajra kifejtett Fny nyomóerő ellenereje, így a tapadási súrlódási erőt leíró erőtörvény
szerint: Ftap  0 Fny   0 Ft  0  m e  m  g , melyben μ0 a talaj és a létra közötti tapadási súrlódási
együtthatót jelöli. (Ennek értékét kell meghatároznunk.)
A létra egyensúlyának másik feltétele, hogy a rá ható erők forgatónyomatékainak vektori eredője
nulla legyen. Koordináta-rendszerünk alkalmas megválasztásával a forgatónyomaték az „erő ×
erőkar” formulával könnyen számítható nagysággal és a létrejövő forgás irányával jellemezhető.
Az áttekinthetőség érdekében ezeket táblázatos formában foglaljuk össze:
A forgatónyomatékok egyensúlya ennek fényében úgy is felírható, hogy az egyik forgásirányt
létrehozó forgatónyomatékok az ellentétes irányú forgatónyomatékokkal tartanak egyensúlyt:
Ft d  m  g

d
 Ffal h .
2

Ebbe beírva zölddel kiemelt eredményeinket:

 me  m  g  d  m g
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 me  m  g  d  m g

d
 0  m e  m  g  h  0  ?
2

A kérdéses tapadási súrlódási együttható értéke (az „ember+létra” tömeggel való leosztás után):
gd 

d

m
d
g   0 gh
me  m 2

m d
1
m d  d 
m 1  d m e  m  0,5m 
 0 h   0   d 
  1 

me  m 2
h
m e  m  2  h  me  m  2  h
me  m

0 

d m e  0,5m

h me  m

0 

m e  0, 5m
(a feladat által megadott paraméterekkel kifejezve)
L2  d 2 m e  m 
d

1, 2 m

 3 m   1, 2 m 
2

2

85 kg
80 kg  5 kg
1, 2 m
1, 2 m 8,5 1, 2 m 8, 5



2
2
80 kg  10 kg
2, 75 m 9
9 m  1, 44 m 90 kg
7,56 m 2 9

 0  0, 412 (számértékben)

M12-5. Egy kerekes kút fogantyúját 50 cm sugarú tárcsára szerelték, a vödröt tartó lánc
20 cm átmérőjű hengerre csavarodik. Mekkora erőt kell kifejtenünk, hogy a vízzel teli 5 liter
űrtartalmú vödröt (melynek tömege üresen 3 kg) egyenletes sebességgel mozgassuk felfelé?
A hengerkerék elvén működő kerekes kút szintén egyszerű
gépeink egyike, melynek segítségével a felhúzandó tehernél
(a vízzel teli vödör súlyánál) kisebb erőt kell kifejtenünk.
A feladat által direkt vagy közvetett módon közölt adatok:
R  50 cm  0, 5 m
r  0,5  20 cm  10 cm  0,1 m
m 0  3 kg

F?

Vvíz  5   5 dm  5 10 m
3

 víz  1000

3

3

kg
m3

A felhúzandó víz (vagyis a teher hasznos) tömege a sűrűség definíciójából:

 víz 

m víz
Vvíz

 m víz   víz Vvíz  103

kg
m

3

 5  103 m3  5 kg .

A teher teljes (általunk felhúzandó) tömege az üres vödör és a víz tömegének összege:
m  m 0  m víz  3 kg  5 kg  8 kg .
A teher egyenletes sebességű felhúzásakor a hengerkerék szöggyorsulás-mentesen forog a
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tengelye körül, melynek – a 14. fejezetben majd látható módon megalapozott – feltétele a rá
ható forgatónyomatékok egyensúlya. Ez az ábra szerint a két – önmagában ellentétes irányú
forgást létesítő – forgatónyomaték nagyságának egyenlőségét jelenti:

R  F  r   m0  m víz  g ,
amiből az általunk kifejtendő erő:
F

r
0,1 m
m 1
m
 8 kg  9,81 2   78, 48 kg 2  15,696 N (a teher súlyának 1/5-e)
 m0  m víz  g 
R
s
5
s
0,5 m

M12-6. Milyen forgatónyomatékkal kapcsolatos effektusok lépnek fel egy kerékpár hajtásláncának használata közben? Milyen hétköznapi tapasztalatok igazolják ezeket a hatásokat?
Talán nem is gondolnánk, hogy kerékpározás során – a pedál „taposásán” túl – mennyiféle
forgatónyomaték lép még fel. Az egyes nyomatékokat kiváltó erőket a hozzájuk tartozó
erőkarokkal az alábbi ábrán foglaltuk össze (és a továbbiakban ezt diszkutáljuk):

A hátsó, hajtott kerék egyenletes forgómozgása akkor jöhet létre, ha a rá ható – az ábra
szerint a megfelelő erő és erőkar szorzataként felírható – fékező és gyorsító hatású forgatónyomatékok kiegyenlítik egymást:
 A gyorsító hatású forgatónyomatékot végeredményben mi fejtük ki az rfk sugarú hátsó
fogaskeréken támadó Fhajtó erőn keresztül; nagysága: M hajtó  Fhajtó  rfk .
 A talajjal érintkező Rkerék sugarú kerék érintkezési pontján a 8. fejezetben már megismert
Fgörd gördülési súrlódási erő lép fel, amely a kerék forgását fékező nyomatékot fejt ki:
M fék  Fgörd  R ker ék .
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A két ellentétes irányú forgatónyomatónyomaték egyensúlyából a hajtóerő nagysága:
M hajtó  M fék

 Fhajtó  rfk  Fgörd  R ker ék

 Fhajtó 

R ker ék
Fgörd .
rfk

A pedál hajtása közben szintén két forgatónyomaték lép fel; a hajtókart ezek egyensúlya
esetén forgatjuk állandó (szög)sebességgel:
 A pedálra a lábizmaink segítségével kifejtett Fpedál erő karja magát a pedált tartó hajtókar
k sugara, így a hajtásért felelős forgatónyomatékunk nagysága: M pedál  Fpedál  k .
 A fékező hatású M’ forgatónyomatékot az rlt sugarú lánctányéron (a pedál és a hajtókar
együttesével forgatott elülső fogaskeréken) támadó – egyelőre ismeretlen nagyságú – F’
erő hozza létre: M  F  rlt .
A két forgatónyomaték egyensúlyából kifejezhető az általunk kifejtendő hajtóerő nagysága:
M pedál  M  Fpedál  k  F  rlt

 Fpedál 

rlt
F .
k

Mivel a hátsó fogaskereket az ezen és a lánctányéron körülfutó lánc segítségével hajtjuk
meg, ezért a lánc két fogaskerék között kifeszített szakaszának végpontjain – miképpen egy
megfeszített kötél esetén – ugyanakkora nagyságú erők ébrednek. Ennek következtében, az
ábrán rajzoltak figyelembevételével: F  Fhajtó .
Lilával jelölt részeredményeinket közös egyenletbe egyesítve az alábbi kifejezéshez jutunk:
Fpedál 

rlt
r
r R
r R
F  lt Fhajtó  lt ker ék Fgörd , azaz Fpedál  lt ker ék Fgörd .
k
k
k rfk
rfk k

Mindez azt jelenti, hogy az általunk a pedálon kifejtendő erő nagysága a legyőzendő gördülési ellenálláson túl a lánctányér és fogaskerék arányától (vagyis az áttételtől), ill. a keréksugár (vagy kerékátmérő) és a hajtókar-hossz arányától is függ. Ezek hatását – az alábbi
megfigyelések formájában – saját magunk is megtapasztalhatjuk kerékpározás közben:
 Nagyobb áttételt nehezebben tudunk meghajtani. (Adott méretű hátsó fogaskerék mellett
a nagyobb/külső lánctányér, ill. adott lánctányér mellett a kisebb méretű fogaskerék
használatakor kell nagyobb erőt kifejtenünk.)
 Kisebb kerekű (pl. 20”-os kerékátmérőjű kemping) biciklit könnyebb hajtani, mint egy
nagyobb kerékátmérőjű (pl. 26”-os mountain bike, 28”-os országúti kerékpár) társát.
 Nagyobb hajtókar esetén kisebb erővel kell tekernünk (ha a többi paraméter állandó).
 Egy kisebb gördülési ellenállású abronccsal szerelt kerékpárt könnyebben tudunk hajtani.
(A nagy sebességek elérésére fejlesztett országúti kerékpárokat ezért szerelik vékony,
keményre fújt abroncsokkal.)
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Hogy eredményünket közelebb hozzuk a gyakorlathoz, tennénk még néhány idevágó megjegyzést – melyekkel a kerékpársportot kedvelők alighanem szintén tisztában vannak:
 A váltórendszerrel felszerelt modernebb kerékpárokon több részes lánctányér és egész
fogaskerék-sort tartalmazó hátsó fogaskoszorú található, melyekkel minden körülmény
között a számunkra megfelelő áttételt használhatjuk. (Hegymenetkor még a versenyzők is
kisebb áttételt használnak, mint sík útszakaszokon.)
 A lánctányér(ok), ill. a fogaskerék (fogaskerekek) sugara helyett a kerületükön végigfutó
fogak számát szokás megadni pl. „50/34T” vagy „52/36T”, ill. „11-28” vagy „11-32”
formátumban. (Ezek a lánctányérok fogszámát, ill. a fogaskoszorú legkisebb és legnagyobb fogszámú tagját jelölik.) A lehetséges áttételek ennek megfelelően a 34:32=1,06os értéktől egészen 52:11=4,73-ig terjednek (az országúti kerékpárok többségén).
 Az általunk előállított Mpedál forgatónyomaték kifejtése hatékonyabbá tehető ún. patentpedál (és a talpával hozzá csatlakoztatott kerékpáros cipő együttesének) használatával.
Ekkor a „taposott” pedál mellett a másik (alsó állásából a felső pozíciója felé forduló
hajtókaron lévő) pedálon keresztül kifejtett húzóerővel is hozzájárulhatunk a tekeréshez.
A kerékpározás fizikájának – fenti megfontolásaink végeredményét „erőáttételi egyenlet”
néven megfogalmazó – antológiája, Dr. Nagy Sándor „Bicajoskönyv”-e ingyenesen megtekinthető az alábbi URL-cím alatt: http://mek.oszk.hu/10900/10953/10953.pdf.

M12-7. Vizsgáljuk meg, milyen típusú „biomechanikus emelőként” működik karunk, ha egy
terhet teljes alkarunkkal (bicepszből), ill. mozdulatlan alkar mellett, csuklóból emelünk meg?
Mindkét esetre készítsünk egy-egy vázlatot, melyen bejelöljük az aktuális forgástengelyt, a
megemelendő terhet és a teherkart, valamint az emelésben részt vevő izmot és az izom
tapadási helye által kijelölt erőkart! (Az erő F és a teher G vektorait szintén berajzolhatjuk.)
„Hagyományos” emeléskor az m tömegű, G = mg
súlyú terhet a bicepsz által kifejtett, felfelé mutató
F erővel emeljük meg. A forgástengely szerepét
betöltő könyökízülettől számított k erőkar láthatóan sokkal kisebb a t teherkarnál, így az általunk
kifejtett erő még úgy is sokkal nagyobb a tehernél,
hogy annak csak a teherkarra merőleges Gn komponense érvényesül a teher forgatónyomatékában.
(Karunk ekkor egykarú emelőként működik.)
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„Csuklóból” történő emeléskor az alkar tenyér
felőli oldalán futó izom ferdén felfelé, a könyök
felé mutató F erejével emeljük meg a tenyerünkben tartott G súlyú terhet. Mivel a k erőkar és a t
teherkar a forgáspontot tartalmazó csuklónk két
oldalán találhatók, ezért (al)karunkat kétkarú emelőként használjuk. Mivel k<t, és az erőkarra merőleges Fn komponens arányaiban jóval kisebb az
általunk kifejtett F erőnél, mint a teherkarra merőleges Gn komponens a G tehernél, ezért izmunkkal ez esetben is a tehernél nagyobb erőt kell
kifejtenünk. (E nagyobb erőkért cserébe karunkat szabadabban mozgathatjuk.)

F12. Gyakorló feladatok és kérdések
F12-1. Mit nevezünk merev testnek? Miben több a merev test fizikai modellje a tömegpont
modelljéhez képest?

F12-2. Számítsa ki a P (2, 0) pontban támadó F (10 N, 10 N) erő M forgatónyomatékát!
(Számolásához az 1. fejezetben a vektorok szorzásáról tanultakat hívhatja segítségül.)

F12-3. Régen egyes vidékeken az asszonyok kb. 1,5 m hosszú vállrúdon vitték a vizeskannákat. A rúd végeire akasztott kannák közül az egyik 8 literes, míg a másik 12 literes. A
rúd melyik pontjával érintkezik a vízhordó válla, ha mind a két kanna tele van?

F12-4. Egy homogén rudat síkos falhoz támasztunk. Mutassa meg, hogy ha a rúd nyugalomban van és a fallal bezárt szöge β, akkor a rúd és a padló közötti tapadási súrlódási együttható
értéke legalább 0,5∙tgβ!

F12-5. Egy 75 kg tömegű ipari alpinista egy álló- és egy mozgócsigát tartalmazó csigasor
segítségével kapaszkodik fel egy épület oldalán. Mekkora erőt kell kifejtenie a kötélre, hogy
fel tudja húzni magát?
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F12-6. Ha egy kétkarú mérleg nincs pontosan kiegyensúlyozva, a kiegyensúlyozatlanság
mértékét a mérlegkarhoz erősített mutató jelzi. A mérleg annál érzékenyebb, minél nagyobb
kitéréssel jelzi a mutató ugyanazt a kiegyensúlyozatlanságot. A mérleg érzékenységét egy, a
mutatón eltolható hengerrel (ld. a 12-8. ábra közepén) lehet szabályozni. Merre kell elmozdítani ezt a hengert, ha a mérleg érzékenységét növelni szeretnénk?

F12-7. Bizonyítsa be, hogy emelők használata esetén munkát nem, csak erőt spórolhatunk!

F12-8. Milyen elrendezésben rakná fel kimosott ruháit egy mennyezetre szerelhető (onnan
egy csigapár és kötélzet segítségével egyben leereszthető) ruhaszárító keretre (fregolira), ha:
a) annak összes szárítókötelét igénybe veszi?
b) csak néhány ruhát rakna fel száradni?
Milyen fizikai megfontolást követ a száradó ruhák elrendezésének megtervezésekor?
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13. A

MEREV TEST TÖMEGKÖZÉPPONTJA ÉS EGYENSÚLYI HELYZETEI.
TRANSZLÁCIÓS MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ TÉTELEK

PONTRENDSZEREK

Egy mechanikai rendszer (test, épület, szerszám, gép, berendezés stb.) működése, stabilitása,
biztonsága szempontjából nagyon fontos kérdés az egyensúly, illetve az egyensúlyi feltételek
biztosítása. Ahhoz, hogy például egy adott berendezés hatékonyan tudja ellátni a feladatát,
sokszor elengedhetetlen egy optimális térbeli helyzetben való rögzítése – ez általában az
egyensúlyi helyzethez szokott kapcsolódni. Az interneten gyakran lehet olyan filmeket látni,
amelyeken bemutatják, milyen nagy károkat okozhat az át nem gondolt működési helyzet,
illetve a szükséges egyensúlyi helyzet nem megfelelő biztosítása (13-1. ábra).

13-1. ábra
Az alábbi fejezet első felében a merev testek tömegközéppontjával, annak meghatározásával
és a hozzá szorosan kötődő egyensúlyi helyzetek főbb típusaival ismerkedünk meg. A fejezet
második felében a merev testek (pontrendszerek) transzlációs mozgásának leírását segítő
tételeket és ezek gyakorlati alkalmazásait tekintjük át.
13A. Tömegközéppont
A legegyszerűbb pontrendszer két, egymástól ℓ távolságban lévő, m1 és m2 tömegű
tömegpontból áll. Ezen kételemű rendszer tömegközéppontját a következőképpen tudjuk
meghatározni. A két tömegpontot gondolatban egy súlytalan, merev rúddal összekötve, ezen a
rúdon azt a helyet kell megkeresnünk, ahol alátámasztva a „súlyzó” egyensúlyban lenne.
Ekkor a fellépő erők eredője mellett az elképzelt (a 13-2. ábrán piros X-szel jelölt) alátámasztási pontra vonatkozó forgatónyomatékok eredője is zérus. E pont helyzete – amit pl. az m1
tömegtől mért x távolságával adhatunk meg – az előző fejezetben tanultak alkalmazásával:
M1  M 2

 m1g  x  m 2g  (  x) .

Ebből rögtön adódik a tömegközéppont x helye:

13-2. ábra

m1  x  m 2  (  x)



x

m2
.
m1  m 2

A tömegközéppont a tömegpontokat összekötő egyenest tehát a tömegekkel fordított arányban
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osztja ketté, vagyis a nagyobb tömeghez közelebb található. – Ezt saját magunk is ellenőrizhetjük inhomogén tömegeloszlású, lineáris(nak tekinthető) testek esetén: pl. egy összecsukott
esernyő egy ujjunkkal történő megtartása során.
A tömegközéppontjában alátámasztott „súlyzó” egyensúlyi állapota – az ellentétes irányú
forgást létesítő forgatónyomatékok nagyságának egyenlőségén túl – azt is megköveteli, hogy
az alátámasztási pontban támadó erők eredője zérus legyen. Az e pontban ható, függőlegesen
felfelé mutató tartóerő és a „súlyzó” által az alátámasztásra gyakorolt, előbbivel ellentétes
irányú nyomóerő ezért egyenlő nagyságúak. Ez utóbbi erő a pontrendszer teljes (m1+m2)g
súlyával egyenlő, így azt mondhatjuk, hogy ez a pont a rendszerre ható súlyerő támadáspontja
is egyben. A tömegközéppontot ennek folytán súlypontnak is szokás nevezni.
Az M13-1. feladatban részletezett számítások eredményeként a
tömegközéppont helyzete a „súlyzó” osztópontjának helyét
megadó kifejezés általánosításával, derékszögű koordináta-

13-3. ábra

rendszerben felvett helyvektorokkal is kifejezhető (13-3. ábra):



m  r  m 2  r2
r12  1 1
.
m1  m 2

A csillagászatban gyakran találkozhatunk ilyen kételemű rendszerrel, melynek tagjai lehetnek
csillagok, bolygók, holdak, melyek a közös tömegközéppontjuk körül keringenek. Amíg ez a
pont pl. kettőscsillagok esetén általában valahol a két csillag között, addig egy csillag körül
keringő bolygó vagy egy (nagy)bolygó körül keringő hold esetén a sokkal nagyobb tömegű
csillag vagy bolygó felszíne alatt található.
A súlyzó-modellre kapott eredményünk további általánosításával egy N darab tömegpontból
álló rendszer tömegközéppontjának helyvektorát a következőképpen adhatjuk meg:
N


rTK 



m r
i 1
N

i i

m
i 1

.

i

A hétköznapi életben (valós használati tárgyak, munkadarabok, szerszámok esetén) a legtöbbször nem ilyen számítással állapítjuk meg a tömegközéppont helyzetét. Helyette kihasználhatjuk például azt a tényt, hogy a tömegközéppont a síkidom (vagy test) szimmetriatengelyein
(vagy -síkjain) helyezkedik el – már amennyiben vannak ilyenek. Ha vannak, a tömegközéppont helyét ezek metszéspontja jelöli ki.
Egy másik, egyszerű és praktikus módszerrel nem szimmetrikus síkidomok vagy testek
tömegközéppontjának helyzetét is viszonylag gyorsan meghatározhatjuk. Ha egy merev testet
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felfüggesztünk egy P1 pontban, és a test egyensúlyban van, akkor tömegközéppontja (súlypontja) a felfüggesztési ponton átmenő függőleges egyenesen (az S1 súlyvonalon), a P1 pont
alatt van (13-4.a. ábra). Ezt több más – de legalább egy P2 ≠ P1 – felfüggesztési pontban is
megismételve, és mindegyikhez megrajzolva a megfelelő súlyvonalat, azok egy pontban: a
TKP tömegközéppontban fogják metszeni egymást (13-4.b. ábra).

13-4. ábra
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tömegközéppontnak nem kell feltétlenül a
vizsgált testen belül elhelyezkednie – gondoljunk például egy gyűrűre vagy abroncsra.
13B. Merev testek egyensúlyi helyzete
Általában, ha egy merev testet kimozdítunk egyensúlyi helyzetéből, akkor ebben az új
helyzetben többnyire a testre ható erők eredője és ennek forgatónyomatéka sem nulla. Annak
alapján, hogy a kimozdított test hogyan viselkedik magára hagyása után, visszakövetkeztethetünk a kitérítés előtti egyensúlyi helyzetére, melynek három típusát különböztetjük meg:
1) Amennyiben a test (néhány billegés vagy lengés után) a külső erők hatására visszatér
eredeti egyensúlyi helyzetébe, akkor ezt biztos (stabilis) egyensúlyi helyzetnek nevezzük.
2) Ha a kimozdítás következtében a testre ható erők (ill. forgatónyomatékaik) a testet még
jobban eltávolítják az eredeti egyensúlyi helyzetétől, akkor bizonytalan (labilis) egyensúlyi helyzetről beszélhetünk.
3) Ha a test a kitérítés utáni új helyzetében szintén egyensúlyban van, akkor a test egyensúlyi
helyzete közömbös (indifferens).
A fenti három egyensúlyi helyzetet aszerint is vizsgálhatjuk, hogy az adott test tömeg240
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középpontjának helyzete hogyan változik a kitérítés hatására. − Tegyük fel, hogy a testre a
tartó- vagy felfüggesztési erőn kívül csak a gravitációs erő hat. Ebben az esetben a felfüggesztési pont és a tömegközéppont ugyanazon a függőleges egyenesen van; egymáshoz képesti elhelyezkedésük az egyensúlyi helyzet típusától függ:
1) Amennyiben az S súlypont a P felfüggesztési
pont alatt található (13-5.a. ábra), az egyensúlyi
helyzet stabilis. (A tömegközéppont alacsonyabban van, mint bármely szomszédos helyzetben.)
2) Ha a súlypont a felfüggesztési pont felett helyezkedik el (13-5.b. ábra), az egyensúlyi helyzet
labilis. (A tömegközéppont a lehetséges szomszédos helyzetekhez képest magasabban van.)
3) Indifferens egyensúlyi helyzet esetén a súlypont
egybeesik a felfüggesztési ponttal (13-5.c. ábra).
(A test kimozdítása során a tömegközéppont
változatlan magasságban marad.)
Egy alátámasztott test egyensúlyának megítélésében
sajnos nem támaszkodhatunk a tömegközéppont és
az alátámasztási pont relatív helyzete kapcsán tett,
13-5. ábra

fentiekhez hasonló megfigyelésekre, hiszen a test
súlypontja mindig az alátámasztási pont fölött van. A

tömegközéppont kérdéses egyensúlyi helyzetben felvett pozíciójának a többi szomszédos
helyzettel való összehasonlítása azonban lehetőséget ad az egyensúlyi helyzetek mindenféle
környezetben használható (tehát általános érvényű), energetikai alapú osztályozására:
1) A vizsgált test biztos egyensúlyi helyzetből való kimozdításához a test tömegközéppontját
emelni kell. Ez a korábbiakban (10. fejezet) tanultak szerint a súlypont helyzeti energiájának növekedésével jár együtt.
2) Bizonytalan egyensúlyi helyzetből történő kimozdításkor a test tömegközéppontja
alacsonyabbra kerül, miközben helyzeti energiája csökken.
3) Közömbös egyensúlyi helyzetben a test kimozdítása során a gravitációs erő nem végez
munkát (ahogy mi sem a gravitációs erő ellenében), így a súlypont (nehézségi erőtérben
számolt) helyzeti energiája nem változik.
Fenti állításainkat tömören összefoglalva: a test súlypontjához rendelt potenciális energia érté241
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ke stabilis egyensúly esetén (lokálisan) minimális, labilis egyensúly esetén (lokálisan) maximális, míg indifferens egyensúlyi helyzetben állandó. – E tétel (kézzel foghatóbb) szemléltetésére a felfüggesztett testek mellett óraüveggel vagy üveglappal alátámasztott golyót is
szokás használni, melynek biztos/stabilis (13-6.a. ábra), bizonytalan/labilis (13-6.b. ábra), ill.
közömbös/indifferens (13-6.c. ábra) egyensúlyi helyzetét könnyen előállíthatjuk.

13-6. ábra
Mint e fejezet bevezetőjében is említettük, bizonyos eszközök, berendezések hatékony működése az egyensúlyi (és azon belül is többnyire a stabilis egyensúlyi) helyzetet preferálja.
Ehhez adott esetben az eredetileg bizonytalan
egyensúlyi helyzet stabilizálása szükséges – a
13-7. ábra erre mutat látványos kísérleti példát. Az önmagában csak labilis egyensúlyi
helyzetbe (és csak nagy ügyesség árán) hozható tűt (13-7.a. ábra) könnyedén megállíthatjuk a hegyén (13-7.b. ábra), ha a tűhöz

13-7. ábra

forrasztott kampókra nehezékeket helyezünk.
Az alacsonyan elhelyezett nagy tömegekkel ugyanis annyival mélyebbre toltuk a rendszer S
súlypontját, hogy az a T alátámasztási pont alá kerüljön, s így az egyensúlyi helyzet stabilis
legyen. (Pl. a lefelé görbülő, egyensúlyozást segítő rudat használó légtornászok pontosan ezt
alkalmazzák mutatványaik sikerének biztosítása érdekében.)
13C. A tömegközéppont mozgása
Egy pontrendszer mozgásának tárgyalásához mindenekelőtt számba kell vegyük a rendszerre
ható erőket. A rendszer határainak (általunk történő) definiálása szerint belső és külső erőket
különböztethetünk meg. A mechanikai rendszer tagjai között fellépő − tipikusan kölcsönhatás(ok)ból származó − erőket belső erőknek, míg a rendszerhez nem tartozó más testek
vagy mezők által kifejtett erőket külső erőknek nevezzük.
E csoportosítás egyszerű és szemléletes példán keresztül történő bemutatásához idézzük fel az
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egyenlő tömegű PASCO-kocsik 11. fejezetben bemutatott ütközését! A két kocsi egy
kételemű rendszernek tekinthető, melyben a belső erők az (akár mágneses, akár gyurmás)
ütközők által kifejtett erők. Amennyiben a sínpályát is a rendszer részének gondoljuk, akkor a
kiskocsikra ható súlyerőket, valamint a sínpálya által kifejtett tartóerőket is a belső erők közé
soroljuk. Ha valamelyik kocsit például kézzel meglökjük, akkor mindenképpen külső erővel
hatottunk a vizsgált rendszerre. – Ez a megkülönböztetés nagyon fontos, mivel számos, a
pontrendszerek mozgását leíró törvény ezen alapul.
Ismételjük meg a mozgó és egy azonos tömegű álló PASCO-kocsi tökéletesen rugalmas, ill.
rugalmatlan ütközését! Csak a kocsikat tekintve a – 13-8. ábrán piros vektorszkóp-gombbal
megjelölt kocsi elindítása után vizsgált – mechanikai rendszer részének, arra csak a kocsik
ütközése során fellépő belső erők hatnak. (A kívülről érkező súrlódási erőktől eltekintünk.)
A 13-8. ábrán látható pillanatkép-sorozatokon jelöljük be a rendszer tömegközéppontját! (Ez
az egyenlő tömegű kocsik vektorszkóp-gombokkal megjelölt súlypontjai között éppen félúton
található.) Azt tapasztaljuk, hogy a sárgával jelölt tömegközéppont egyenlő időközök alatt (jó
közelítéssel) egyenlő úthosszakat tesz meg, vagyis egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.
Az ettől történő kis eltérést, vagyis a tömegközéppont sebességének lassú csökkenését a rendszeren kívülről érkező fékező hatású erők okozzák.

13-8. ábra
Az ehhez hasonló kísérletek tanulságainak összefoglalásaként fogalmazható meg a tömegközéppont mozgásának tétele vagy súlyponttétel: egy mechanikai rendszer tömegközéppontja
úgy mozog, mintha a rendszer egész tömege ebben a pontban lenne egyesítve és a rendszerre
ható külső erők eredője ebben a pontban támadna.
A súlyponttételből közvetlenül következik egy másik fontos megállapítás is: ha a vizsgált
rendszerre nem hatnak külső erők (vagy azok eredője 0), akkor a rendszer tömegközéppontja
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egyenes vonalú egyenletes mozgást végez vagy nyugalomban van – ez a tömegközéppont
(súlypont) megmaradásának tétele.
A súlypont megmaradásának tétele légpárnás asztalon végzett kísérletekkel még jobban szemléltethető. A 13-9. ábrán bemutatott képsorozaton az látható, hogy egy eltérő tömegű és színű,
rúddal összekapcsolt korongokból álló kételemű rendszer hogyan mozog a légpárnás asztalon
megpörgetve, majd magára hagyva. A tömegközéppont helyzetét a különböző időpontokban a
fehér pöttyök mutatják. − Jól látható, hogy mivel a kiegyenlített súlyerőn kívül más külső erő
nem hat a rendszerre, a súlypont egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.

13-9. ábra
A 13-10. ábrán közölt képsorozat azt mutatja be, mi történik akkor, amikor a vizsgált
rendszer belső erők hatására széthullik. A kísérletben három azonos tömegű, de egymást
mágnesesen taszító korongot kötöttek össze a légpárnás asztalon. A képekből jól látszik, hogy
a rögzítő fonál elégetése után a taszító (belső) erők következményeképpen a korongok
eltávolodnak egymástól, de úgy, hogy a tömegközéppont mindvégig nyugalomban marad.

13-10. ábra
Ugyanez történik pl. robbanások során is: a szétrepülő törmelékekre is teljesül a súlypont
(megmaradásának) tétele, azaz a rendszer tömegközéppontja a robbanás után is eredeti pályáján halad tovább, miközben a törmelékek ennek megfelelő mintázat szerint szóródnak szét
(13-11. ábra). E törvény(ek) alkalmazásának látványos példája a tűzijáték (13-12. ábra).

13-11. ábra

13-12. ábra
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13D. Pontrendszer impulzusa, impulzustétel
Bár az impulzus fogalmát a 6. fejezetben egy tömegpont mozgásállapotának jellemzésére
vezettük be, pontrendszerekre is könnyen általánosítható. Egy N tömegpontból álló rendszer
impulzusa ugyanis az egyes tömegpontok Ii = mivi impulzusainak vektori eredője:
N
 N 

I   Ii   mi vi .
i 1

i 1

Ha változás következik be a mozgásállapotban, a változás gyorsaságát a rendszer elemeire
ható Fi külső és Fj→i belső erők segítségével és az egyes tömegpontokra vonatkozó
impulzustétel alkalmazásával a következőképpen tudjuk meghatározni:



N
N 
N 
 N  N 
 I dI d N 
dIi

  Ii  
   Fi   F ji    Fi   F ji .
t dt dt i 1
i 1 dt
i 1 
j1
i, j1
 i 1
(Az egyenlet felírásakor feltételeztük, hogy a rendszer i-edik tömegpontjára csak egyetlen Fi
külső erő hat. Több, ugyanarra a tömegpontra ható külső erő esetén Fi ezek eredőjét jelöli.)
Tudván, hogy egy tömegpont önmagára nem fejt ki erőt (Fi→i = 0), és az egyes tömegpontpárok között ébredő belső erők – a kölcsönhatás törvényének értelmében – egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak (Fj→i = −Fi→j), a rendszerre ható összes külső és belső erők együttese
a külső erők eredőjét adja meg. (Az itt most nem közlendő háttérszámítás az M6-4. feladat
keretében két tömegpontból álló rendszerre már bemutatott okfejtéshez hasonlóan történne.)
A pontrendszer teljes I impulzusára vonatkozóan tehát az alábbi összefüggés állapítható meg:
 N
N 
 N 
 N 
dI
  Fi   F ji   Fi 0   Fi ,
dt i, j1
i, j1
i, j1
i 1
azaz egy mechanikai rendszer impulzusának idő szerinti differenciál-hányadosa (változási
gyorsasága) a rendszerre ható külső erők eredőjével egyenlő. – Ezt nevezzük a pontrendszerre
vonatkozó impulzustételnek.
Az impulzustétel közvetlen következménye, hogy ha a rendszerre nem hatnak külső erők vagy
azok eredője zérus, akkor a rendszer impulzusa állandó. – Ez a pontrendszerre vonatkozó
impulzusmegmaradás tétele. A tétel értelmében a rendszer impulzusát belső erőkkel nem lehet
megváltoztatni. (Ennek köszönhető, hogy párkölcsönhatások, így ütközések során is a rendszer impulzusa mindvégig állandó marad.)
Az impulzusmegmaradás tételén alapul a rakétahajtás elve is. Ekkor ugyanis a hajtóműből
nagy sebességgel hátrafelé kiáramló gázok által biztosított impulzussal azonos nagyságú, de
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ellentétes irányú impulzusnak kell fellépnie, ami a rakéta előre irányuló mozgását eredményezi (13-13. ábra). – A jelenség mélyebb analíziséhez tekintsünk példaként egy m kezdeti tömegű rakétát. A hajtóműből adott időegység alatt m tömegű gáz áramlik ki hátrafelé, a rakétához képest u sebességgel. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan változik eközben a rakéta sebessége.
A gáz távozása során „elvitt” impulzusmennyiség: Igáz  m  u .
Az anyagkilövellés következtében a rakéta impulzusa is megváltozik:
I rakéta  (m  m)  v .
Feltételezhetjük, hogy az eltávozó gáz m tömege jóval kisebb a rakéta m
tömegénél, így a rakéta impulzusváltozására az alábbi közelítést tehetjük:
I rakéta  (m  m)  v  m  v .
Mivel a rendszerre nem hatnak külső erők (a gáz távozása csak a rakétán
belül ébredő belső erőknek köszönhető), így a rendszer impulzusa állandó:
13-13. ábra

I rakéta  Igáz  m  v  m  u  0 .

Ebből a rakéta – egy m tömegű „gázfröccs” hatására bekövetkező – v sebességváltozása:
m  v  m  u  v  

m
u .
m

(A negatív előjel azt jelzi, hogy a rakéta sebessége a hátrafelé történő gázkiáramlás u
sebességével ellentétes irányú.) Folyamatos gázkiáramlás esetén a fenti kifejezés (induló és
végső rakétatömeg közötti) integrálásával tudjuk meghatározni a sebességváltozás értékét.
A rakétahajtás alapmozzanatát jelentő „gázfröccsnek” köszönhető sebességváltozás jól
demonstrálható az alábbi kísérlettel: egy
PASCO-kocsira szerelt ágyú (13-14.a. ábra)
egyszer az ágyús kocsiénál jóval kisebb tömegű gyertyacsonkot (13-14.b. ábra), máskor egy fémrudat (13-14.c. ábra) lő ki állandó – az ágyú felépítéséből adódó – sebességgel. A tapasztalatok szerint a kisebb Δm/m
tömegarányt képviselő gyertyadarab kilövése
(13-14.d. ábra) az ágyú kisebb mértékű
hátralökődését okozza, mintha a nagyobb tömegű fémrudat lőnénk ki (13-14.e. ábra).
13-14. ábra
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Tulajdonképpen az állatvilágban is találkozhatunk a rakétaelv alkalmazásával, hiszen több
vízi állat ezt használja ki helyzetváltoztatásra. – A polipok és tintahalak testfelszínén tölcsérszerű nyílás található. A beszívott vizet ezen keresztül erős sugárban kipréselik, s az így keletkező „rakétahajtással” gyorsan úsznak; a tölcsér nyílásának mozgatásával még az úszás irányát is változtatni tudják. Ugyancsak a rakétaelv segítségével mozognak a csalánozók (pl.
medúzák) is: testükbe vizet szívnak, majd hirtelen összehúzódnak, és a beszívott vizet kipumpálják (13-15. ábra). A kiáramló víz viszonylag gyors helyváltoztatásra teszi őket képessé.

13-15. ábra
13E. Pontrendszerekre vonatkozó energetikai tételek
Jelen fejezet témaköréhez kapcsolódik még a mechanika egyik legfontosabb megmaradási
törvénye, a mechanikai energia megmaradásának tétele. – Erről tömegpont esetében már volt
szó a 10. fejezetben, itt most ezt terjesztjük ki pontrendszerekre.
Először is idézzük fel, mit is nevezünk mechanikai energiának: ezek a mozgási (vagy
kinetikus) és a helyzeti (vagy potenciális) energiák, melyekről a 10. fejezetben már szintén
beszéltünk részletesen. A megmaradási tétel értelmében, ha egy mechanikai rendszerre csak
konzervatív erők hatnak, akkor a rendszer mozgási és potenciális energiájának összege
(vagyis a rendszer teljes mechanikai energiája) állandó. – Ez azt jelenti, hogy ha az egyik fajta
energia nő, akkor a másik ugyanolyan mértékben csökken (és fordítva), vagyis az egyik
energiafajta átalakul a másikká (és viszont).
Egy N elemű pontrendszer esetén a rendszer helyzeti és mozgási energiája a rendszer egyes
elemeinek helyzeti és mozgási energiáiból tevődik össze egyszerű összegzés útján:
N
N
N
1
E pot   E pot,i , E kin   E kin,i   mi v i2 .
i 1
i 1
i 1 2
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Míg az impulzusmegmaradás törvénye kimondja, hogy egy rendszer impulzusát belső erőkkel
nem lehet megváltoztatni, addig mozgási energiáját külső és belső erők egyaránt képesek
módosítani. Ez a különbség jól illusztrálható a 6-5. ábra kapcsán már említett kísérlettel: a
cérnával szorosan összekapcsolt, egymást mágnesesen taszító PASCO-kocsik példájával.
Amint a kocsik ütközőit összekötő fonalat elégetjük, az ütközőkben lévő mágnesek taszító
ereje (belső erő) mozgásba hozza, felgyorsítja a kocsikat, amelyek ezáltal sebességre és így
mozgási energiára tesznek szert.
A nagy különbség az impulzus és a mozgási energia között abban áll, hogy míg az előbbi
vektormennyiség (vagyis érzékeny a megszerzett sebesség irányára), addig az utóbbi skalármennyiség (azaz a sebesség irányától független). Ez a kiskocsik esetében azt eredményezi,
hogy a szétlökődő kocsik sebessége s így impulzusa is ellentétes előjelű, azaz impulzusaik
vektoriális összege nullát eredményez. (Mivel a szétlökődés során csak belső erők lépnek fel,
miközben a külső erők – a kocsik súlyai és a sínpálya által a kocsikra kifejtett tartóerők –
eredője nulla, a kísérlet a súlypont-megmaradás tételének illusztrálására is használható.) Ezzel
ellentétben a mozgásba hozott kocsik kinetikus energiája független a sebességük irányától,
így összegük nullánál nagyobb lesz: jelen esetben a rendszer mozgási energiáját a belső erők
változtatták meg.
A kinetikai energia megváltozásához kapcsolódik a munkatétel, mely szintén általánosítható
pontrendszerekre. Eszerint egy pontrendszer mozgási energiájának megváltozása a rendszerre
ható összes (külső és belső) erő által a pontrendszeren végzett munkák összegével egyenlő:
E kin  Wbelső  Wkülső .
M13. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M13-1. Mutassuk meg, hogy az elhanyagolható tömegű merev rúddal összekötött két tömegpontból álló rendszer (súlyzó-modell) tömegközéppontjának helyére vonatkozó skalár, ill.
vektor alakú kifejezések ekvivalensek!
A súlyzó rúdját kettéosztó TKP tömegközéppont és az m1 tömegű tömegpont távolságát jelölje L1, míg a tömegközéppont és az m2 tömegű tömegpont távolságát L2. A tömegpontokba és
a tömegközéppontba húzott helyvektorokat rendre r1, r2 és rTKP-val jelöljük.
A tömegközéppontjában alátámasztott súlyzó egyensúlyi helyzetének egyik feltételeként
megállapítható zérus eredő forgatónyomatékból – a 13A. alfejezetben leírtak szerint – az
alábbi összefüggés következik: m1 g L1  m 2 g L 2
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Az L1 és L2 hosszúságok a helyvektorok különbségeiként is felírhatók – szigorúan ügyelve
 


arra, hogy e különbségvektorok egy irányba mutassanak: L1  r1  rTKP ; L 2  rTKP  r2 .
Ezeket a vektori alakokat beírva az m1L1 = m2L2 egyenletbe:
 


m1  r1  rTKP   m 2  rTKP  r2 




m1 r1  m1 rTKP  m 2 rTKP  m 2 r2




m1 r1  m 2 r2  m1 rTKP  m 2 rTKP



m1 r1  m 2 r2   m1  m 2  rTKP




m1 r1  m 2 r2
 rTKP 

m1  m 2

(Levezetésünk természetesen az eredményt adná akkor is, ha az L1 és L2 távolságok helyére
bevezetett különbségvektorok az ábrán feltüntetetthez képest ellentétes irányúak lennének.)

M13-2. Egy 10 cm oldalú négyzet három csúcsában 1-1 db 1 cm sugarú ólomgolyó van, a
negyedik csúcsban pedig egy 2 cm sugarú ólomgolyó található. Hol van a négy golyó közös
tömegközéppontja?
A feladat által megadott adatok:

  10 cm

r  1 cm
R  2 cm   2r 

rTKP  ?

Az adatok között nem szerepel az ólom ρ sűrűsége, holott a Vi
térfogatú golyók mi = ρ∙Vi tömegeinek meghatározásához szükség lenne rá. Mivel azonban a golyók mindegyike ólomból van,
és a tömegközéppont helyzetét a rendszer tömegeloszlása (az azt
felépítő testek tömegeinek relatív nagysága) határozza meg, ezért a feladat pusztán a golyók
sugarainak ismeretében is megoldható.
Az r sugarú golyók − melyek térfogata a gömb térfogatára vonatkozó összefüggés szerint
4πr3/3 − m tömegével az R sugarú nagy golyó tömegét is kifejezhetjük:
4  2r 
4R 3
4  8r 3
4r 3
M    V(R)   


 8 
 8 V(r)  8m .
3
3
3
3
3

Az egyes golyókat a tömegüket hordozó, de kiterjedés nélküli pontszerű testeknek tekintve, a
négy tömegpontból álló rendszer tömegközéppontjának helyvektorát kell kiszámítanunk:













m1 r1  m 2 r2  m3 r3  m 4 r4 m  r1  m  r2  m  r3  M  r4 m  r1  m  r2  m  r3  8m  r4
rTKP 


m1  m 2  m 3  m 4
mmmM
m  m  m  8m
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rTKP 






1
1   
m r1  m r2  m r3  8 m r4   r1  r2  r3  8r4 
11
11 m





Az egyes helyvektorok a jobb oldali ábra szerinti jelöléssel:
    
r1  i  j   , 
2
2
2 2

    
r3   i  j    ,  
2
2
 2 2


    
r2   i  j    , 
2
2
 2 2
    
r4  i  j   ,  
2
2
2 2

Ezeket behelyettesítve a tömegközéppont helyvektorának egyenletébe:

1                 
rTKP   ,     ,     ,    8  ,   
11  2 2   2 2   2 2   2 2  

1
1
rTKP   ,     ,     ,    8  ,   
      8,      8
22
22






1
7
rTKP   7, 7    ,   , mely számértékben kifejezve:
22
22

7
rTKP  10 cm, 10 cm    3,18 cm, 3,18 cm    x TKP , y TKP  .
22

Ez szemléletesen azt jelenti, hogy a TKP tömegközéppont a
négyzet középpontjától (koordináta-rendszerünk origójától) −45°
szögirányban az alábbi távolságban található:
2
rTKP  x TKP
 yT2 KP  2   3,18 cm   3,18 cm 2  4, 497 cm .
2

A megoldás kapcsán megjegyezzük, hogy azt a golyók relatív tömegeinek megállapítása
után a fentinél jóval hatékonyabbá is tehetjük az alábbiak szerint:
1. A 8m tömegű golyót gondolatban kettéválasztjuk m és 7m tömegekre.
2. A négyzet négy csúcsában található m tömegű golyókból álló alrendszer tömegközéppontja (szimmetria-okok miatt) a négyzet középpontjában van, így ezt a négy golyót egy 4m
tömegű tömegponttal helyettesíthetjük.
3. Rendszerünket a négyzet közepén lévő 4m és a csúcsában maradó 7m tömegek alkotják.
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E redukált rendszer tömegközéppontjának helyvektora a fentiekhez képest sokkal kisebb
fáradsággal írható fel, ugyanakkor az eredeti rendszer tömegközéppontját adja meg:

rTKP 


1
1
   
  7
  m  ,     ,    
4m  0, 0   m  ,    
4m  7m 
 2 2   11 m
 2 2  22

M13-3. Vékony (állandó vastagságú) lemezből készült négyzet egyik oldala az
ábra szerint hiányzik. Hol található a lemez tömegközéppontja?
Az ábrán látható folytonos tömegeloszlású rendszerre sajnos nem alkalmazható közvetlenül
a tömegközéppont helyvektorát meghatározó összefüggés. Előzetesen is csak annyi állapítható meg, hogy az L-alakú lemez súlypontja a jobb felső lemez +45°-os szögben álló átlóján
(vagyis a teljes lemez szimmetriatengelyén) található. Az eredeti rendszer kisebb alrendrendszerekre (jelen esetben egyenletes vastagságú homogén négyzetekre) bontásával azonban az
ilyen típusú problémák is megoldhatók az alábbiak szerint.
A feladat megoldásának első lépéseként egy-egy négyzet alakú lemezrészt egyetlen, a lemez
teljes tömegét hordozó és a lemez tömegközéppontjában lévő tömegponttal helyettesítünk.
Ehhez meg kell határoznunk a tömegközéppont helyét, amelyet – bár a végeredményt bizonyára a kedves Olvasó is sejti – didaktikai céllal ki is számolunk. A tömegközéppont helyvektorára vonatkozó formulát ugyanis folytonos tömegeloszlású testre is általánosíthatjuk:
ha egy ilyen testet a geometriájához illeszkedő, megfelelően kis tömegűnek választott elemekből építünk fel, akkor a diszkrét pontrendszereknél használatos összefüggés integrálást
alkalmazó megfelelőjével tetszőleges tömegeloszlás tömegközéppontját is meghatározhatjuk.
Az a oldalhosszúságú, h magasságú és ρ sűrűségű
lemezt dx→0 szélességű, egyenes hasáb alakú
„csíkokból” felépítve, egy-egy ilyen darab kis dm
tömege: dm  dV    ahdx .
Mivel a lemez az x1 = 0-tól x2 = a-ig terjedő tartományon egymás mellé helyezett „csíkokból” áll, a
tömegközéppont x koordinátájára az alábbi összefüggés írható fel:
x TKP 

 mx

i 0,a 

i

m

i 0,a 

i

i



 xm

i 0,a 

m

i

i

a



a

a

1
1
1
xdm   x ahdx   ahxdx ,

m0
m0
m0

ahol m a lemez teljes tömegét jelenti. A konstanssal szorzott függvény integrálására vonat251
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kozó alapszabály és az f(x) = xn típusú függvények primitív függvényének alkalmazásával:
a

x TKP

a
a
1
ah
ah  x 2 
ah  a 2 02  ah a 2
  ahxdx 
xdx


.
  
 
m0
m 0
m  2 0
m  2 2 m 2

Az eredményül kapott kifejezésben felismerve a lemez tömegét:
x TKP 

1
a 1
a
1
a a
  a 2h     V  
m    (y irányban hasonlóan ezt kapnánk)
m
2 m
2 m
2 2

Egy-egy négyzet alakú lemez tömegközéppontja
tehát valóban a szimmetriatengelyek metszéspontja által meghatározott pontban, a négyzet
közepén van. – Ennek kihasználásával az L-alakú
lemezt három (azonos tömegű) tömegpontból álló
pontrendszerré redukáljuk, melyre már használható a jól ismert összefüggés:

1  a a
a a
 a a 
rTKP 
m  ,    m  ,   m   ,  
3m   2 2 
2 2
 2 2 

1  a a   a a   a a  
rTKP   ,     ,     ,  
3  2 2   2 2   2 2  

1
rTKP   a, a    a, a    a, a 
6


1
rTKP 
a  a a ,  a  a  a
6



   a6 , a6  .

Végszóként, a súlypont helyvektorát (a korábbiak
kiterjesztésével) leíró legáltalánosabb formula:

 mi ri
N


rTKP 

i 1
N

m
i 1



N



m r

i i

i 1

m



1 
1  
rdm   r(r )dV

m
m

i

M13-4. Mutassuk meg, hogy a pontrendszerekre vonatkozó impulzustétel és súlyponttétel
egymással ekvivalens módon írja le egy mechanikai rendszer transzlációs mozgását!
Induljunk ki a 13D. alfejezetben már egzakt módon levezetett és ismertetett impulzustételből:


dI d N  d N

Ii   mi vi .
 Fkülső  dt  dt 
dt i 1
i 1
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A függvények összegének differenciálására vonatkozó szabály alkalmazásával, és feltételezve, hogy a rendszert alkotó tömegpontok mi tömegei nem változnak:


N
N

dvi
d N

d

,
mi vi    m i v i    mi
 Fkülső  dt 
dt
i 1
i 1 dt
i 1

melybe beírva a sebességvektor definícióját (a helyvektor idő szerinti első deriváltja):



N
N
N

dvi
d dri
d 2 ri
mi
  mi
  mi 2 .
 Fkülső  
dt
dt dt i 1
dt
i 1
i 1
Az mi tömegek állandóságának, valamint az összegzés és differenciálás felcserélhetőségének
ismételt kihasználásával:


N
N


d 2 ri
d2
d2
F

m

m
r



 külső 

i
i i
dt 2 i 1 dt 2
dt 2
i 1

N



m r .
i 1

i i

Az egyenletet a rendszer teljes M tömegével leosztva és beszorozva (vagyis az egyenletet 1gyel szorozva) annak értéke változatlan marad:
d2 N 
mi ri
d 2 N  i 1
d2 N   N
 dt 2 
i 1
 2  mi ri  N
mi 
,
 mi ri   
N
dt i 1
dt 2 i 1
i 1

 mi
 mi
N


F
 külső

 mi
i 1

i 1

melynek második tagjában ismét alkalmazva a differenciálási alapszabályt:


 N
d2  N
d 2 rS

mi ri  mi   M  2 .
 Fkülső  M  dt 2  
dt
i 1
i 1

Ez utóbbi a rendszer súlypontjának mozgásegyenlete annyi kiegészítéssel, hogy a rendszer M
tömege a súlypontban koncentrálódik, melynek (transzlációs) mozgását csak a külső erők
tudják megváltoztatni. – Fenti összefüggésben felismerve a súlypont sebességvektorát:




d 2 rS
d dr S
dvS
 Fkülső  M dt 2  M dt dt  M dt ,
ami a pontrendszer teljes M tömege állandóságának feltételezésével a súlypontban egyesített
rendszer mozgására értelmezve adja vissza az impulzustételt:



dvS d
d
F

M

Mv

IS .
S
 külső
dt
dt
dt





(Ennek az egyenletnek a kiinduló egyenlettel való összevetéséből az látszik, hogy a rendszert
alkotó, különböző sebességű elemek impulzusainak vektori eredőjeként előálló teljes impulzus pontosan ugyanakkora, mint a rendszer tömegét magában foglaló súlypont impulzusa. A
pontrendszerek transzlációs mozgásának leírása során ez nagy egyszerűsítést jelent.)
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M13-5. 10 méter mély kútból méterenként 1 kg tömegű lánccal vizet húzunk fel. A vízzel teli
vödör tömege 12 kg. Mekkora munka árán tudunk egy vödör vizet felhúzni?
A vödör és a lánc felhúzása során végzett munkát külön számoljuk ki; teljes munkavégzésünk
e két munka összege lesz. A feladat minden, a kiszámításukhoz szükséges paramétert közölt:
h  10 m 
kg

kg   m lánc  1D h  1 10 m  10 kg
1D  1
m
m 
m víz  12 kg

(A ρ1D-vel jelölt mennyiség az egységnyi hosszú lánc tömegét megadó „lineáris sűrűség”.)
A vödör víz h magasságba történő emelése során végzett munka:
Wvíz  m víz gh  12 kg  9,81

m
10 m  1177, 2 Nm  1177, 2 J .
s2

A lánc x hosszúságú, m(x)  1D x tömegű darabjának kicsiny dx magassággal történő emelésekor az alábbi munkát végezzük: dW  m(x)gdx  1D xgdx . Ezen elemi munkavégzések
lánc hosszára történő összegzésével kapjuk meg a teljes lánc felhúzása során végzett munkát:
Wlánc

h

 x2 
h2
  dW   1D xgdx  1D g  xdx  1D g    1D g .
2
 2 0
0
0
0
h

h

h

Utóbbi kifejezés átrendezésével az alábbi érdekes eredményt kapjuk:
Wlánc  1D h  g 

h
h
m
m2
 m lánc  g   10 kg  9,81 2  5 m  490,5 kg 2  490,5 J .
2
2
s
s

(A folytonos lánc felhúzása során végzett munka tehát úgy is kiszámítható, mintha a lánc
tömegét a lánc közepén lévő súlypontban egyesítenénk, és azt emelnénk fel a lánc felének
megfelelő magassággal a lánc közepétől a tetejéig.)
Teljes munkavégzésünk tehát: W  Wvíz  Wlánc  1177, 2 J  490, 5 J  1667, 2 J .

M13-6. Hogyan mozog az M11-5. feladatban tökéletesen rugalmas, ill. rugalmatlan ütközést
elszenvedő egyforma tömegű testekből álló rendszer tömegközéppontja? A hely–idő grafikonon a tömegközéppont mozgását is tüntesse fel!
A két rendszer tömegközéppontja minden időpillanatban a két egyenlő tömegű test között félúton lesz, ugyanis a tömegközéppont helyzetét a helyvektorok tömegekkel súlyozott átlagaként megadó összefüggés egyszerű számtani középbe megy át: x TKP (t)   x1 (t)  x 2 (t)  / 2 .
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Az ütközéseket reprezentáló grafikonokon (melyek közül most csak a sebességet cserélő testek
esetét tüntetjük fel) a rendszer tömegközéppontját is bejelölve, az állandó sebességgel mozog, vagyis egyenes vonalú egyenletes mozgást
végez – ennek oka, hogy ütközések során csak
belső erők hatnak (a külső erők eredője zérus).
A súlypont helyvektorát leíró összefüggés idő
szerinti deriválásával adódó sebesség a rendszert
alkotó testek sebességeinek tömeg-súlyozású átlaga (jelen esetben: számtani közepe), ami szintén leolvasható a hely–idő grafikonról.
F13. Gyakorló feladatok és kérdések
F13-1. Hol található a kicsi méretű 2 kg és 3 kg tömegű golyók tömegközéppontja, ha azokat
egy elhanyagolható tömegű 1 méter hosszú rúd két végére erősítették fel? A tömegközéppont
helyét az alátámasztott „súlyzó” egyensúlyának feltételeiből és a tömegközéppont helyvektorát leíró összefüggés alkalmazásával is határozza meg!
Utóbbi módszer segítségével – és koordináta-rendszerének alkalmas megválasztásával – az
analóg módon tárgyalható Föld–Hold rendszer tömegközéppontjának helyét is határozza
meg! (A Föld–Hold távolság átlagos értéke kb. 384 000 km, míg a Hold tömege a Föld
tömegének 1/81-ede.)

F13-2. Hol van a drótból készült T betű tömegközéppontja, ha az egymásra merőleges (és
ugyanabból a drótból kivágott) darabok hossza egyenlő?

F13-3. Hol van a tömegközéppontja az állandó vastagságú lemezekből
kivágott négyzetekből összeállított alakzatnak? Az elkészült L-alaknál a sötétszürke mezőnél két rétegben helyeztek el négyzetet.

F13-4. Az M13-4. feladatban már egzaktul levezetett súlyponttétel analízisével származtassuk, majd mondjuk ki a súlypont megmaradásának tételét! (Ehhez az M6-1. feladatban
tömegpontokra már ismertetett módszert hívhatjuk segítségül.)
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F13-5. A radioaktív urán-235 atommag hasadását modellező M11-1. feladatban mozog-e a
rendszer tömegközéppontja? Miért?

F13-6. Keresse vissza az egymással ütköző azonos tömegű testek sebességcseréjéről, ill.
tökéletesen rugalmatlan ütközéséről készült vektorszkópos mérések eredményét (11-5., ill.
11-10. ábrák)! A hely–idő és sebesség–idő grafikonok alapján mit tud mondani a két
PASCO-kocsit tartalmazó rendszer tömegközéppontjának mozgásáról? Hogyan futnának a
tömegközéppont helyét és sebességét az idő függvényében ábrázoló görbék?
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PONTRENDSZEREK ROTÁCIÓS MOZGÁSÁRA VONATKOZÓ TÉTELEK
A hétköznapi gyakorlatban a testek a haladó mozgás helyett/mellett gyakran forgó mozgást
végeznek. Míg a transzlációs mozgásállapot leírására korábban már bevezettük az impulzusvektort, addig a forgómozgás jellemzésére egy ezzel analóg vektormennyiség: az impulzusnyomaték (impulzusmomentum) alkalmas. Az alábbi fejezetben ezzel, valamint a kapcsolódó
törvényekkel és fontosabb alkalmazásaival ismerkedünk meg.
Többek között az impulzusnyomaték-megmaradás tételének köszönhetjük, hogy fenn tudunk
maradni egy kerékpáron, hogy pontosan tudunk dobni egy rögbi labdát vagy éppen célba lőni.
Ezen ismeretek segítenek megérteni egyes csillagászati jelenségeket, ill. mozgás-stabilizáló
rendszereket. Ilyen menet-, illetve pozícióstabilizáló rendszert (giroszkópot) találhatunk
például egyes robotokban, műholdakban, űrtávcsövekben, de ilyen van a marsjárókban is.
Egyes mobiltelefonokat úgy hirdetnek, hogy giroszkóppal vannak felszerelve, de ilyenkor
nem a speciális pörgettyűre kell gondolni, hanem elektromos szenzorok összehangolt
rendszerére, amely nem az impulzusnyomaték megmaradásának elvén alapul.
14A. Az impulzusnyomaték fogalma
Egy tömegpont, ill. merev test haladó mozgásállapotának jellemzésére a tömeg és a sebesség
szorzataként definiált vektormennyiség, az I = mv impulzus szolgál. Természetesen a valós
testek nem csak haladó, hanem forgó mozgást is végezhetnek – ennek leírására alkották meg
az impulzusnyomaték vagy impulzusmomentum fogalmát. Első lépésként egy I impulzusú
tömegpont valamely O pontra vonatkozó impulzusnyomatékát az alábbi – a forgatónyomatékot leíró összefüggéshez hasonló – vektori szorzattal definiáljuk:
   

N  r  I  r  mv ,
ahol r az O pontból a tömegpontba húzott helyvektort jelöli. A vektori szorzat tulajdonsága
alapján az N impulzusnyomaték-vektor merőleges a hely- és az impulzusvektor által meghatározott síkra, irányát pedig a jobbkéz-szabály határozza meg. – Az impulzusmomentum SImértékegysége a fenti definíció alapján: [N] = kg∙m2∙s−1.
A forgó mozgások leírására bevezetett mennyiségek (forgatónyomaték, impulzusnyomaték)
nevezéktana kapcsán megjegyeznénk, hogy egy A vektor nyomatékának az r×A vektori
szorzatként előálló mennyiséget nevezzük. Ez alapján az impulzus és az impulzusnyomaték
(középiskolai tanulmányaink során bevett szóhasználattal élve: lendület és perdület) elnevezés
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olyan koherens rendszert alkot, ami már elnevezésében tartalmazza az I és N vektorok
egymáshoz való viszonyát.
Bevezetésként továbbra is egyetlen tömegpontnál maradva vizsgáljuk meg, hogyan írható le
az impulzusnyomatékának időbeli változása. A vektori szorzat differenciálására vonatkozó
szabály alkalmazásával az impulzusnyomaték-vektor idő szerinti (első) deriváltja:


 

dN d(r  I) dr   dI

 I  r .
dt
dt
dt
dt
Mivel dr/dt a tömegpont sebességét adja meg, és az impulzusvektor ezzel párhuzamos, ezért
vektori szorzatuk zérus lesz. Az impulzusnyomaték deriváltja így:





dN    dI 
  dI   dI  dI
 v  I  r   v  mv  r   0  r   r  .
dt
dt
dt
dt
dt
A tömegpontra vonatkozó impulzustétel (M6-1. feladat) szerint a tömegpont impulzusának
idő szerinti első differenciálhányadosa a tömegpontra ható erővel (több erő esetén ezek
eredőjével) egyenlő, ezért:



dN  dI   
 r  rF  M .
dt
dt

Egy tömegpont N impulzusnyomatékának idő szerinti differenciálhányadosa tehát a tömegpontra ható erő(k) M forgatónyomatékával egyenlő. Ezt a megállapítást a tömegpontra
vonatkozó impulzusnyomaték-tételnek nevezzük.
14B. Pontrendszer impulzusnyomatéka
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, mit mondhatunk egy több tömegpontból felépülő
rendszer (vagy egy merev test) impulzusnyomatékáról. – Az egyszerűség kedvéért egyelőre
tekintsük a legegyszerűbb, két tömegpontból álló rendszert, melynek tagjaira felírhatunk egyegy tömegpontra vonatkozó impulzustételt:

dI1  
 F1  F21
dt

dI2  
 F2  F12
dt
Az egyes tömegpontokra egy F1, ill. F2 külső (eredő) erő és egy F2→1, ill. F1→2 belső erő hat;
utóbbiak a kölcsönhatás törvényének értelmében egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak:
F2→1 = −F1→2. – A fenti egyenleteket az r1, ill. r2 helyvektorokkal balról vektorilag szorozva
megteremtjük az esélyt az impulzusnyomatékkal kapcsolatos mennyiségek megjelenésére:
258

14. MEREV TEST FORGÁSA RÖGZÍTETT TENGELY KÖRÜL; A TEHETETLENSÉGI NYOMATÉK…

 dI1   
   
r1 
 r1  F1  F21  r1  F1  r1  F21
dt

 dI2   
   
r2 
 r2  F2  F12  r2  F2  r2  F12
dt









A két egyenlet összeadását követően, a belső erők tulajdonságait kihasználva ezt írhatjuk:



 dI1  dI2      

r1 
 r2 
 r1  F1  r2  F2  r1  F21  r2   F21
dt
dt


 dI1  dI2    
  
r1 
 r2 
 r1  F1  r2  F2   r1  r2   F21
dt
dt





Az – első ránézésre bonyolultnak tűnő – egyenletben az alábbi mennyiségek ismerhetők fel:
 Az egyenlet bal oldalán a tömegpontok impulzusnyomatékainak idő szerinti első deriváltjai
találhatók, hiszen az előző alfejezetben ismertetett számítás eredménye szerint:


dNi  dIi
 ri 
 i  1, 2 
dt
dt
 A jobb oldal első két tagja a tömegpontokra ható külső erők forgatónyomatékait jelöli:

 
 
M i,külső  ri  Fi,külső  ri  Fi  i  1, 2 
 A jobb oldal utolsó tagja zérus, hiszen a kölcsönhatásból származó belső erő a tömegpontokat összekötő egyenes mentén hat, s így párhuzamos a helyvektorok különbségével:

  
  
r1  r2  F21   r1  r2   F21  0 .
Fentiek figyelembevételével a pontrendszerre vonatkozó egyenlet áttekinthetőbb formát ölt:



dN1 dN 2 

 M1,külső  M 2,külső .
dt
dt
Az összegfüggvények differenciálására vonatkozó szabály alkalmazásával:
2 

d 
d 2 
N1  N 2   N i   M i,külső .
dt
dt i 1
i 1





Az idő szerint differenciálandó mennyiség az egyes tömegpontok impulzusnyomatékainak
vektori eredője, amely a teljes rendszer impulzusnyomatékával egyenlő. – Általánosan, egy n
elemű pontrendszer impulzusnyomatéka alatt az alábbi mennyiség értendő:
n 
n

 
N   N i   ri  Ii
i 1

i 1

Az impulzusnyomaték időbeli változását leíró egyenletet n elemű pontrendszerre általánosítva
az alábbi tömör kifejezést kapjuk:


dN n 
  Mi ,
dt i 1
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vagyis egy mechanikai rendszer impulzusnyomatékának idő szerinti differenciálhányadosa a
külső erők forgatónyomatékainak eredőjével egyenlő. – Ezt a pontrendszerre vonatkozó
impulzusnyomaték-tételnek nevezzük.
Fenti tételből következik, hogy ha a pontrendszerre nem hatnak külső erők vagy ezek
forgatónyomatékainak eredője zérus, akkor a rendszer impulzusnyomatéka állandó:

n 

dN
Mi  0 
 0  N  állandó .

dt
i 1
Ez az impulzusnyomaték megmaradásának tétele, ami akkor is érvényes, ha egy mechanikai
rendszerre kizárólag belső erők hatnak (zárt rendszer). Ez azt jelenti, hogy a rendszer teljes
impulzusmomentuma pusztán belső erőkkel nem változtatható meg.
14C. Az impulzusnyomaték-tétel alkalmazása rögzített tengely körül forgó merev testre
Tekintsünk egy n tömegpontból álló merev testet, amely egy rögzített z tengely körül ω szögsebességgel forog. – További megfontolásainkban a szögsebességet olyan ω hosszúságú, a
forgástengellyel párhuzamos vektornak tekintjük, melynek iránya a forgásiránnyal jobbcsavart képez. (Amennyiben jobb kezünk hüvelykujja ω irányába mutat, akkor többi ujjunkkal éppen a forgásirányban markolunk rá a forgástengelyre.)
Írjuk fel a pontrendszer mi tömegű i-edik elemének impulzusnyomaték-vektorát:

  
 

N i  ri  Ii  ri  mi vi  mi (ri  vi ) ,
ahol ri a forgástengely O pontjából a tömegpontba húzott helyvektor (14-1. ábra), vi pedig a
forgástengelyre merőleges körpályán mozgó tömegpont kerületi sebességét jelöli. – Mivel az
ri és vi vektorok egymásra merőlegesek, így vektori
szorzatuk eredménye nagyságaik szorzatával egyenlő:

N i  Ni  mi ri vi .
A tömegpont impulzusnyomatékának forgástengely irányába eső komponensének nagysága a 14-1. ábra szerint:
cos  i  Ni,z Ni

 N i,z  N i cos  i  mi ri vi cos i .

Mivel a forgómozgást végző merev test tömegpontjai a ztengely körül li sugarú körpályákon mozognak (a tengelyre merőleges síkokban), így pályáik sugara:
14-1. ábra

cos i   i ri
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Az egyenletes körmozgás tárgyalása (5A. alfejezet) során már bemutattuk, hogy a szögsebesség és a kerületi sebesség között a körpálya sugara teremt kapcsolatot:
vi   i   .
Az li és vi értékeit behelyettesítve az Ni,z kifejezésébe:

N i,z  m i vi ri cos  i  m i vi  i  m i   i   i  mi  2i  .
Ugyanitt megjegyezzük, hogy fenti eredményünk felírása során a szögpárokról tanultakat két
helyen is felhasználtuk az alábbi módon:


A tömegpont helyvektorának forgástengelytől mért irányát jelölő (a 14-1. ábrán kékkel
ábrázolt) αi szög, valamint Ni impulzusnyomaték-vektorának vízszintessel bezárt (az
ábrára lilával berajzolt) szöge merőleges szárú szögek, ezért egyenlők.



Az impulzusnyomaték z-irányú komponensének meghatározásakor az utóbbi („lila”) αi
szög – az ábrán zölddel jelölt – váltószög-párját használtuk.

Az n tömegpontból álló merev test z-irányú impulzusnyomatéka az egyes Ni,z komponensek
összegeként áll elő:
n

n

i 1

i 1

N z   N i,z   mi  2i  ,

melyből kiemelhető a mindegyik tömegpontra azonos szögsebesség:
n

N z   mi  2i   z
i 1

n

2


 z  mi  i  .
i 1



A θz (nagy görög theta) mennyiséget a merev test z-tengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi
nyomatékának nevezzük, amely csak a test és a forgástengely megadásától függ. – Meghatározásából adódóan a tehetetlenségi nyomaték SI-mértékegysége: kg·m2 (ami a szögsebesség
1/s egységével beszorozva valóban impulzusnyomaték-egységet ad).
A z-tengely körüli forgásra felírt impulzusnyomaték-tételbe behelyettesítve Nz új kifejezését:
Mz 

dN z d( z )

dt
dt


 M z  z
 z  állandó

d
  z ,
dt

ahol β a gyorsuló körmozgásoknál már megismert szöggyorsulás (mértékegysége 1/s2). A
fenti egyenletet a rögzített tengely körül forgó merev test mozgásegyenletének nevezzük. – A
tömegpontok transzlációs mozgását leíró „F = m∙a” mozgásegyenlettel összevetve látható,
hogy az erőnek, (tehetetlen) tömegnek és gyorsulásnak forgómozgások során a forgatónyomaték („az erő nyomatéka”), tehetetlenségi nyomaték és szöggyorsulás feleltethető meg.
Ilyen analógiák keresésével a haladó és forgómozgásokat leíró egyenletek formailag hasonló261
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ak lesznek – ezt az 5B. alfejezetben és az M5-3. feladatban néhány kinematikai összefüggésen
már bizonyítottuk (kihasználva, hogy a forgómozgást végző test pontjai a forgástengelyre
merőleges síkokban fekvő körpályákon keringenek).
A merev test mozgásegyenlete jól szemléltethető a 14-2. ábrán látható eszközzel: a függőleges tengely körül forgó vízszintes fémpálcán
lévő korongok elcsúsztatásával a tehetetlenségi
nyomaték, míg az állócsigán átvetett fonalra
függesztett test tömegével a forgatónyomaték
változtatható. A merev test ezektől függő (állandó nagyságú) βz = M/Θz szöggyorsulással
egyenletesen gyorsuló forgómozgást végez.

14-2. ábra
14D. A merev test forgási energiája

Mivel a forgómozgást végző merev test is rendelkezik tömeggel és (forgási) sebességgel,
nyilvánvalóan mozgási energiája is van. − Számítsuk ki egy rögzített tengely körül forgó
merev test mozgási (forgási) energiáját. Ez a testet alkotó (mi tömegű, vi kerületi sebességű
körmozgást végző) tömegpontok kinetikus energiáira vezethető vissza:
E kin ,i 

1
mi vi2 .
2

A kerületi sebességeket az ω szögsebesség és az egyes körpályák ℓi sugarainak szorzataként
kifejezve, a testet alkotó tömegpontok mozgási energiája:
E kin,i 

2
1
1
1
mi vi2  mi  i   mi   2i  2 .
2
2
2

 

A test forgási (rotációs) energiája a fenti energiák teljes rendszerre összegzésével adódik:
n
n
1
1
1
E rot   mi  2i 2  2  mi  2i  2 .
2 11
2
i 1 2

Ez az összefüggés a tehetetlenségi nyomaték ↔ tehetetlen tömeg, forgási (szög)sebesség ↔
transzlációs (kerületi) sebesség cserével a mozgási energia szokásos kifejezését adná, így
újabb példát szolgáltat a haladó mozgás – forgómozgás analógiára.
Bizonyára mindenki hallott már a lendkerekekről, vagy akár használta is azokat gyerekkorában egyes játékautók meghajtása során. Ezek a nagy sebességgel forgó, energiatárolásra
használt tárcsák pontosan az itt foglaltak szerint képesek (forgási) energia tárolására.
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14E. Steiner tétele
Adott merev test esetén, ha ismerjük a tömegközéppontján átmenő forgástengelyre vonatkozó
ΘTKP tehetetlenségi nyomatékot, akkor bármely másik, ezzel párhuzamos x-tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát is ki tudjuk számítani az alábbi formulával:
 X   TKP  m  s 2 ,

ahol θTKP egy, az m tömegű test tömegközéppontján átmenő (súlyponti) tengelyre vonatkozó
tehetetlenségi nyomaték, s pedig a két párhuzamos tengely távolsága. A Steiner-tételnek
nevezett összefüggés gyakorlati alkalmazására az M14-5. feladat mutat példát.
14F. Példák az impulzusmomentum-megmaradási tétel alkalmazására
Az impulzusmomentum megmaradásának tétele számos előadótermi kísérlettel demonstrálható, ugyanakkor mindennapi életünkben és a természetben is találkozhatunk vele. Az alábbiakban ezekre ismertetünk néhány, ábrákkal (vagy a kísérletről készült videofelvételből, ill. képsorozatból származó képkockák egymásutánjával) illusztrált példát. – Egy egyszerű
órai kísérlet során könnyen forgó zsámolyon
ülő ember kezébe adunk egy vízszintes tengely körül gyorsan forgó abroncsos kereket.
Ha a kísérletező személy ebben a pozícióban
tartja a kereket, annak forgásán túl semmi
egyebet nem tapasztalunk (14-3. ábra, bal
oszlop): kísérleti alanyunk nyugalomban
marad. Azonban, a kerék forgástengelyének
függőlegesbe állításakor a zsámolyon ülő a
kerék forgásával ellenkező irányban fordul
körbe. (A 14-3. ábra ezt illusztráló középső
képsorozatán az előadó végig ugyanúgy
tartott felső lábszárának állása már kis
időtartam alatt is jól mutatja a zsámoly függőleges tengely körüli elfordulását.) Ha az
előző függőleges irányhoz képest 180 fokkal

14-3. ábra
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elfordítjuk a megpörgetett kereket, akkor az ülő forgásiránya az előbbihez képest ellenkező
irányúvá válik (14-3. ábra, jobb oszlop). − Ennek oka, hogy a kerék, a zsámoly és a rajta ülő
személy zárt rendszert alkotnak, melyre a külső erők zérus eredővel hatnak. Ezért − mivel
kezdetben a rendszer függőleges tengelyre vonatkozó impulzusnyomatéka zérus volt (egyedül
az abroncsos kerék forgott vízszintes tengely körül) − a megmaradási tétel miatt a kétféle
forgásból származó impulzusnyomatékoknak ki kell egymást ellensúlyozniuk.
Ne feledjük: az impulzusnyomaték vektormennyiség! A fenti kísérletet vázlatosan összefoglaló 14-4. ábrán ennek megfelelően a forgásirányok mellett a hozzájuk tartozó N = Θω
impulzusmomentumok irányait is feltüntettük.

14-4. ábra
A forgó abroncsos kísérlet során azt is ki lehet próbálni, mennyire nehéz megváltoztatni a
forgástengely állását egy erősen megforgatott kerék esetén. − Először állítsuk be a mozdulatlan kereket úgy, hogy forgástengelye vízszintes legyen. Próbáljuk megdönteni, és közben
figyeljük meg, mekkora erőt kell ehhez kifejtenünk. Ezt követően az erősen felpörgetett a
kereket is igyekezzünk megdönteni – ez esetben nagyobb erővel kell hatnunk a kerékre
ugyanakkora hatás eléréséhez, az mintegy ellenáll a forgási sík megváltoztatásának.
Ez nem meglepő, hiszen az impulzusnyomaték tételének értelmében annak megváltoztatásához külső erő (forgatónyomaték) szükséges. Minél nagyobb ez az impulzusnyomaték,
annál nagyobb erő kell a megváltoztatásához. – Ez teszi lehetővé, hogy fenn tudunk maradni a
mozgó kerékpáron, hiszen a kerekei által biztosított impulzusnyomaték segít minket a nyeregben maradásban. Valószínűleg mindenki tapasztalta már, hogy minél lassabban
tekerünk, annál inkább egyensúlyoznunk kell ahhoz, hogy
ne dőljünk el. Gyorsasági motorversenyeken (MotoGP,
14-5. ábra

Superbike) hasonló okokból láthatjuk, hogy kanyarodáskor
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a versenyzők megdöntik motorkerékpárjukat (14-5. ábra), hiszen a gyorsan forgó, nagy
tehetetlenségi nyomatékú első kerék forgástengelyének elfordításához szükséges forgatónyomatékot – a kormány véges szélessége által meghatározott erőkar rövidsége miatt – csak
testsúlyuk bevetésével tudják kifejteni.
A forgózsámolyos kísérlet egy másik változatában a zsámolyon ülő személy mindkét kezébe
egy-egy kézi súlyzót adunk, majd megpörgetjük a széket. Ezután megkérjük az illetőt, hogy a
súlyzókat tartva tárja szét kezeit – ekkor azt tapasztaljuk, hogy forgása lelassul. Kezeinek
behúzásakor a forgás hirtelen felgyorsul, amit a kísérletről fényképezőgéppel készült sorozatfelvételek (14-6. ábra) is jól mutatnak: a felső képsor egésze alatt megtett elfordulási szöget
az előadó az alsó képsor középső három tagján (40%-kal rövidebb idő alatt) már befutja.

14-6. ábra
Ennek az az oka, hogy a kísérlet közben megváltozott a zsámoly és a rajta ülő személy alkotta
rendszer tehetetlenségi nyomatéka, amit az impulzusnyomaték megmaradása érdekében a forgási sebesség változása kompenzált. Ugyanez zajlik le pl. műkorcsolya esetén is, amikor a
korcsolyázó személy lábát és karjait széttárva lassú forgásba kezd, majd tagjait a testének
tengelyéhez minél közelebb húzva, forgását drasztikusan felgyorsítja (14-7. ábra).

14-7. ábra
A merev testek impulzusnyomaték-megmaradási tétele természetesen nem csak a Földön
érvényes. A forgózsámolyon súlyzókkal a kezében ülő személlyel végzett kísérlet alapján
értelmezhető például a kezdetben nagy méretű (akár több száz napátmérőjű), több naptömegű
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csillagok forgásának drasztikus felgyorsulása, amikor valamilyen folyamat eredményeképpen összeroppannak, így méretük nagy
mértékben lecsökken (14-8. ábra). Például
egy így kialakuló, néhány 10 km átmérőjű
neutroncsillag másodpercenként akár több
14-8. ábra

százszor is körülfordulhat a tengelye körül!
Utolsó demonstrációs kísérletünk az impulzusnyomaték
megmaradásán túl azt is illusztrálja, hogy egy körmozgást
végző tömegpont is rendelkezik (atomfizikai terminussal
élve pálya-) impulzusmomentummal. Ehhez egy függőleges
tengely körül forgó biciklikerék felnijéhez erősített sínpályát és egy ezen közlekedni képes játékvonatot használunk (14-9. ábra); a kísérlet során utóbbi tölti be a pontszerű test szerepét.
A felhúzott játékmozdony elindítása után azt tapasztaljuk,
hogy a körmozgást végző vonat alatt a sínpályát tartó kerék
is elfordul, mégpedig a vonat körüljárási irányával ellentétes irányban (14-9. ábra 1-5. képei). A vonat–körpálya
rendszer eredetileg nulla impulzusmomentuma – külső erők
hiányában – ugyanis a kísérlet során állandó marad, így a
keréknek a vonatéval egyező nagyságú, de ellentétes irányú
impulzusnyomatékra kell szert tennie (ld. a 14-9. ábra alján
látható vázlatot).
A kísérlet során azt is érdemes megfigyelni, hogy a kis
tömegű, a sínpályán nagy sebességgel haladó vonathoz képest a kerék sokkal kisebb szögsebességgel fordul körbe. (A
14-9. ábra gyorsfényképezéssel készült képsorozatán a
vonat két, a sínpályát tartó vastag küllők által határolt szektort tett meg, miközben a biciklikerék csak a piros vonalak
által határolt szöggel fordult el.) Ennek oka a kerék jóval
nagyobb tehetetlenségi nyomatékában rejlik – e kísérlettel

14-9. ábra

így egyúttal az „Nz = Θz∙ω” összefüggést is igazoltuk.
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14G. Szabad tengely körül forgó merev testek
A merev testek bizonyos tengelyek körül
forgásba hozhatók akkor is, ha ezek a tengelyek
nincsenek rögzítve, azaz ún. szabad tengelyek.
Ilyen esetekben a forgástengely mindig egybeesik a test valamelyik szimmetriatengelyével, és
a forgás stabilitása azon tengely körül a legnagyobb, melyre vonatkozóan a test tehetetlen14-10. ábra

ségi nyomatéka a legnagyobb (14-10. ábra).

A szabad tengely körül forgó merev testek egyik szórakoztató alkalmazása a pörgettyű
(mellyel gyerekkorunkban búgócsiga formájában már szintén találkozhattunk). Ha a pörgettyű
tengelyére nem hat külső erő (és így forgatónyomaték sem), akkor a forgástengely helyzete
nem változik, a pörgettyű egyhelyben pörög (14-11. ábra). – A nehézségi erő hatását azonban
nem tudjuk kizárni. Ez vízszintes irányú
forgatónyomatékot gyakorol a pörgettyűnek az
alátámasztással vagy felfüggesztéssel való
érintkezési pontja körül, melynek hatására a
pörgettyű tengelye elmozdul a forgatónyomaték irányába: ún. precesszáló mozgást végez.
14-11. ábra

(A precessziót látványosan illusztráló kísérletet
terjedelmi okokból itt nem mutatjuk be.)

A pörgettyűk egy speciális fajtája a giroszkóp, melyet Léon Foucault francia fizikus talált fel
és nevezett el 1852-ben. (Foucault nevével a Föld forgását bizonyító ingakísérlete kapcsán
még találkozni fogunk.) Giroszkópokat gyakran alkalmaznak iránytűk helyett vagy mellett
navigációs feladatokra. Ilyenkor a pörgettyűt egy speciális állványzatra szerelik fel, mely 3
tengely mentén való elfordulást tesz lehetővé (Cardano-felfüggesztés). Ez a három tengely
egymásra kölcsönösen merőleges, így a giroszkóp tetszőleges irányba szabadon el tud
fordulni. Az így felfüggesztett pörgettyű mindig megőrzi forgástengelyének eredeti irányát,
függetlenül attól, hogy a kerete hogyan fordul el (14-12. ábra). Ez teszi lehetővé a giroszkópot körülvevő keret (ill. az ezt tartó jármű vagy eszköz) térbeli állásának meghatározását.
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14-12. ábra
Hajókon, repülőgépeken, űrhajókon navigációs és stabilitás-biztonsági célokra gyakran
használnak speciális giroszkópokat. Repülőgépek esetén például egy giroszkópos szenzorrendszer figyelmezteti a pilótát, ha a gép dőlése kritikus szintet ér el (14-13. ábra).

14-13. ábra
A Föld körül keringő – és ezáltal a légkör torzító hatásától mentes képeket készítő – űrtávcsövek helyzetmeghatározása és -változtatása szintén pörgettyűket alkalmazó rendszereken alapul. Ugyanis míg a földfelszíni telepítésű távcsövek állása külső erők alkalmazásával könnyen
megváltoztatható, addig egy űrben „lebegő” távcső esetén erre nincs lehetőség: optikai tengelyének beállításához a belső erőkhöz kell
folyamodni. A Hubble űrtávcső pozícióstabilizáló rendszerét vázlatosan bemutató
14-14. ábrán „reaction wheel” néven jelölt
nagy tömegű, gyorsan forgó pörgettyűk a
forgózsámolyon ülő ember kezében tartott
biciklikerékhez (14-4. ábra) hasonló elven
forgatják a távcsövet a megfelelő állásba,
melyet a fentebb már ismertetett módon
14-14. ábra

giroszkópokkal ellenőriznek.
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A pörgettyű-jelenség egy másik speciális felhasználási területe a
lövedékek röppályájának stabilizálása. Egy belül sima csövű
lőfegyverből kilőtt lövedék ugyanis a repülése során meglehetősen
instabil, a közegellenállási hatások eredményeképpen billeg.
Azonban, ha a kilövés során tengelye körül megforgatják, akkor a
giroszkóp-hatásnak köszönhetően jóval stabilabb mozgást végez.
Ezt a forgatást a cső belső falán csavarvonalban végigfutó vájatok
14-15. ábra

kialakításával érik el – ezt hívják huzagolásnak (14-15. ábra).

M14. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M14-1. Egy egyenletes körmozgást végző tömegpont mozgása a helyvektoron és a kerületi
sebességen kívül más (jelen fejezetben megismert) vektormennyiségekkel is leírható. Melyek
ezek a vektormennyiségek, és milyen kapcsolatban állnak egymással?
Az r sugarú körpályán egyenletes körmozgást végző tömegpontról eddigi tanulmányaink
során az alábbi megállapításokat tettük (és most ezek között keresünk mélyebb kapcsolatot):
(1) A körpálya centrumából a tömegponthoz húzott r helyvektor egyenletesen körbeforog.
(2) A tömegpont v kerületi sebessége és ω szögsebessége között v = r∙ω kapcsolat áll fenn.
(3) A kerületi sebesség v vektora a pálya minden pontjában érintő irányú, vagyis a sugárirányú r helyvektorra merőleges.
(4) A körpályán mozgó tömegpont pálya-impulzusmomentummal rendelkezik, melynek iránya a körüljárási iránnyal jobbcsavart képez (14-9. ábra): jobb kezünk hüvelykujját az N
vektor irányába helyezve, többi (behajlított) ujjunk a tömegpont haladási irányába mutat.
Mivel a kerületi sebesség, szögsebesség és impulzusnyomaték egyaránt vektormennyiségek,
és egymástól nem függetlenek, ezért az alábbiakban a vektoraik közötti kapcsolatot keressük.
A körpálya centrumában felvett ω szögsebesség-vektor
(mely az ábra síkjára merőlegesen kifelé áll) a körmozgás (piros nyilakkal jelzett) irányával jobbcsavart
képez. Tekintve, hogy az r helyvektor és v sebesség
 
egymásra merőlegesek, és v  r    r    sin 90 , a
kerületisebesség-vektor az r és ω vektorok vektori
szorzásának eredménye. – A vektorok két lehetséges
szorzási sorrendjét a jobbkéz-szabállyal ellenőrizve azt
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találjuk, hogy ha jobb kezünk hüvelykujja ω, mutatóujja r, a szorzás eredményét reprezentáló
középső ujja pedig v irányába mutat, éppen az ábrán foglaltakat kapjuk vissza. Eszerint a
kerületi sebesség legáltalánosabb kiszámítási módja körmozgások (és ezekből származtatható
  
forgómozgások) során: v    r .
A tömegpont impulzusnyomatékának analíziséhez induljunk ki a mennyiség definíciójából:
   

N  r  I  r  mv , ami a jobbkéz-szabály szerint az ábránk síkjára merőlegesen felfelé mutat,


így az ω szögsebesség-vektorral párhuzamos – következésképp N  const.   alakba is írható.
Az arányossági tényező meghatározásához az impulzusnyomaték nagyságát a vektori szorzat
abszolút értékeként határozzuk meg:



N  N  r  m v  sin(90)  r  m  v 1  mrv ,
amibe behelyettesíthetjük a kerületi sebesség szögsebességgel megadott nagyságát:


N  mr  v  mr  r  mr 2     N      mr 2 
Ezzel nemcsak a rögzített tengely körül forgó merev test impulzusmomentumára érvényes
összefüggést „terjesztettük ki” tömegpontokra, hanem a tehetetlenségi nyomaték definíciójának legegyszerűbb rendszerre történő alkalmazásával azt is beláttuk, hogy egy körpályán
keringő pontszerű testhez is rendelhető – a körpálya centrumából a pályasíkra merőlegesen
húzott tengelyre vonatkoztatott – tehetetlenségi nyomaték.

M14-2. Idézzük fel Kepler bolygómozgásra vonatkozó 2. törvényét (7A. alfejezet)! Milyen
általánosabb érvényű törvényből/tételből következik a területi sebesség állandósága?
Tekintsük az O centrumú bolygópálya Δt időtartam alatt bejárt
szakaszát, melynek kezdőpontja az r(t) helyvektorú P pont,
végpontja pedig az r(t+Δt) helyvektorral megadható P’ pont. A
Kepler-törvényben hivatkozott területi sebességen ekkor az
OPP’ háromszög Δq területének Δt időtartammal képzett hányadosát értjük. − Ehhez Δq nagyságát kell meghatároznunk.
Az OPP’ háromszög – az O pontnak a PP’ szakasz felezőpontjára való középpontos tükrözéssel – paralelogrammává egészíthető ki, melynek területe 2Δq lesz. E lépés előnye, hogy egy
(a, b) oldalhosszúságú paralelogramma területe a középiskolá-
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ból már ismert formula segítségével meghatározható (ld. ábra):
q  a  m a  a  b sin  , ahol α az a és b oldalak által bezárt szög.
A vektori szorzásról tanultak szerint ez éppen a paralelogramma síkjára merőleges c=a×b szorzatvektor hosszával egyenlő.
A bolygómozgásra visszatérve, az OPP’ háromszög területét vektori szorzattal megadva:
q 




1 
1 
r(t)  r(t  t)  r(t)   r(t)   r(t)  ,
2
2

amihez a kezdő ábrán felvett vektorok összeadására–kivonására vonatkozó ismereteinket is
felhasználtuk. A vektori szorzat felbontása után Δq-ra az alábbiakat írhatjuk:
q 






1 
1  
1 
r(t)  r(t)  r(t)   r(t)  0  r(t)   r(t)  r(t)   r(t) .
2
2
2

A szorzat második tagját – a pálya nagyon rövid PP’ szakaszán egyenes vonalú egyenletes
mozgást feltételezve – a bolygó v(t) kerületi sebességével is kifejezhetjük az alábbiak szerint:
q 

1 
1 


r(t)  v(t)t  r(t)  v(t) t 
2
2

q 1 

 r(t)  v(t) .
t 2

A bolygó m tömegével leosztva és beszorozva az egyenletet, az alábbi eredményre jutunk:
v felületi 



q
1
1 
1 
1 



m r(t)  v(t) 
r(t)  mv(t) 
r(t)  I(t) 
N(t) .
t 2m
2m
2m
2m

A bolygó (pálya-)impulzusnyomatékát az impulzusnyomaték-tétel szerint legfeljebb a központi csillag által kifejtett forgatónyomaték változtathatja meg. Mivel az ezt kifejtő gravitációs erő párhuzamos az r helyvektorral (a csillagtól a bolygóig húzott vezérsugárral), így:


    
 dN

  Mm r 
M  r  F  r  Fgrav  r    2   0  M 
 0  N  const.
r r
dt


N(t)  const. 

1 
N(t)  const. 
2m

1 
q
N(t) 
 const.
2m
t

A felületi tétel (a területi sebesség állandósága) tehát az impulzusnyomaték-megmaradás következménye. Ennek az állandó impulzusnyomatéknak a nagysága mellett az iránya sem változik, amiből az N-re merőleges sík helyzetének változatlansága, vagyis a bolygómozgás
síkmozgás jellege is következik.
M14-3. Egy bizonyos minimumnál nagyobb magasságból leeső házimacska még akkor is a
talpával fog talajt, ha esése föld felé néző háttal kezdődött. Egy ilyen esésről nagy sebességű
kamerával készült felvételekkel (https://www.youtube.com/watch?v=RtWbpyjJqrU) azonban
felfedhetők e mutatvány titkai. Elemezzük mi is a felvételeken látottakat!
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Bár a macska átfordulásáról sokan úgy gondolják, hogy az állat teste pusztán a farokkal
történő körzés által fordul be a megfelelő irányba, a valóság ennél összetettebb. A nagy
sebességű kamerával készült, majd normál sebességgel lejátszott (így lassítottnak ható)
felvételeken jól nyomon követhető e veleszületett mechanizmus működése. Az alábbiakban
tíz, az esést szemből és oldalról bemutató (a megjelölt URL-címen megtekinthető)
felvételből kiemelt képpáron keresztül mutatjuk be, hogyan alkalmazzák a macskák az
impulzusnyomaték megmaradásának tételét – nem is egyszer, hanem mindjárt háromszor!

Az átfordulás folyamata – a fenti képek alapján – az alábbi nagyobb szakaszokra osztható:
1. A macska lábainak behúzásával és ezáltal hossztengelyére vonatkozó tehetetlenségi nyomatékának csökkentésével teszi lehetővé a későbbiekben nagyobb szögsebességű forgást.
272

14. MEREV TEST FORGÁSA RÖGZÍTETT TENGELY KÖRÜL; A TEHETETLENSÉGI NYOMATÉK…
Az 1-2. képkockák alatt a macska tehát az impulzusnyomaték-megmaradás tételének első,
„N = Θω = áll.” alakban történő alkalmazását készíti elő. Mivel a külső erők forgatónyomatékkal nem hatnak rá, ezért a kezdeti – forgás híján zérus – impulzusmomentuma
az esés során mindvégig állandó marad. (Ettől függetlenül egyes testrészei rendelkezhetnek 0-tól különböző impulzusnyomatékkal, melyek eredője a macska egészére nézve 0.)
2. A talaj keresése közben az állat feje és testének elülső fele a föld felé fordul (2-6. képkockák). A „rendszer” teljes impulzusnyomatéka emiatt csak úgy maradhat nulla, ha a
macska hátsó fele ellentétes irányba kezd el csavarodni – az impulzusnyomaték megmaradásának tétele ekkor jut második alkalommal is érvényre. (Természetesen a két testrész
ellentétes irányú csavarodása nem folytatódhat minden határon túl; mozgásának következő szakaszában ezért a cica ezt igyekszik megfékezni.)
3. A teljes testével föld felé forduláshoz a macska hátsó felének is ebbe, az éppen
folyamatban lévő csavarodásával ellentétes irányba kell fordulnia. Ezt a töve mint forgáspont körül könnyen elforduló farkának megfelelő irányú forgatásával éri el (5-9. képkockák): a hátsó testfél csavarodásának irányába forgatott farok impulzusmomentumát a
hátsó lábak végül helyes irányba fordulása kompenzálja. – A macska ekkor használja ki
harmadszorra, hogy teljes impulzusnyomatéka a folyamat során végig állandó marad.
4. A macska a földet érést kinyújtott lábakkal várja (9-10. képkockák), melyek összenyomott rugókhoz hasonlóan tompítják majd a talajjal történő ütközését.
A mozgás előbb megjelölt fázisai a szemből készült felvételen még véges számú képkockánk
segítségével is jól követhetők. A macskát kb. ugyanabban a testhelyzetben megörökítő oldalnézeti képek annyi kiegészítést nyújtanak (a plusz kameraálláson túl), hogy megmutatják,
hogyan járul hozzá a macska testének rugalmassága – főként derekának a 4-6. képkockákon
látható megtörése – a talpra érkezés kivitelezéséhez.
A videóelemzés zárásaként az átfordulás mechanizmusának főbb lépéseit az elölnézeti képek
alapján áttekinthetőbb, táblázatos formában is összefoglaljuk (a forgásirányok jelölésével):
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M14-4. A 14-10. ábra tanúsága szerint egy m tömegű, L hosszúságú homogén rúd hossztengely körüli forgása csak kisebb szögsebességek esetén stabil, mert a szögsebesség növelésével bekövetkező billegések után a (hossztengelyre merőleges) kereszttengely körüli forgás
lesz a stabil rotációs forma. A kereszttengely körüli nagyobb stabilitású forgás az elmélet
szerint nagyobb tehetetlenségi nyomatékkal jár együtt. Igazoljuk az állítást!
A rúd kérdéses tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékainak kiszámításához először a
tehetetlenségi nyomaték definícióját kell általánosítanunk úgy, hogy az folytonos tömegeloszlású testekre is érvényes legyen. – Ha a merev testet nem diszkrét, mi tömegű tömegpontokból, hanem dm→0 tömegű (és így nullához tartó dV térfogatú) elemekből építjük fel,
akkor a súlypont helyvektorát leíró összefüggés általánosításához (M13-3. feladat) hasonlóan
az integrálszámítás (jelen esetben térfogati integrálás) eszközéhez kell folyamodnunk:
n

n

i 1

i 1

   mi  2i   Vi  2i





 (r) dV ,
2

V

amelyben ℓ az adott tömegelem kérdéses forgástengelytől mért távolságát jelöli. Ez az
általánosítás megfelelő (derékszögű 1D/2D/3D, síkbeli polár-, henger-, gömbi polár-)
koordináta-rendszer használata (és a dV térfogatelem kiszámításának ismerete) mellett bármely test tehetetlenségi nyomatékának bármilyen tengelyre vonatkozó kiszámítását lehetővé
teszi. (A súlyponti tengelyre kiszámított nyomatékból a Steiner-tételnek köszönhetően ugyanis bármely ezzel párhuzamos tengelyre is számolhatunk tehetetlenségi nyomatékot.)
A HT hossztengelye mentén forgó rúd tehetetlenségi nyomatékának
kiszámításához – a rúd szimmetriájából fakadóan – célszerűen hengerkoordinátákat használunk, és a rudat a jobb oldali ábrán lilával kiemelt
dV térfogatelemekből építjük fel. Egy ilyen, kicsiny dz magasságú, dr
szélességű és dφ középponti nyílásszögű elemet dV→0 határátmenetben
egyenes hasábnak képzelve, annak térfogata:
dV  rd  dr  dz  rdrddz ,

ahol r a kis tömegelem forgástengelytől mért távolsága és rdφ a hasáb
hosszúsága. (A térfogatelem ezen oldala csak dφ→0 határesetben lenne
egyenes, valójában a radiánban mért dφ középponti szöghöz tartozó ívhosszként értelmezhető.)
Az állandónak feltételezett ρ sűrűségű rudat felépítő elemek tömege:
dm  dV  rdrddz .
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Mivel a rudat a szorosan egymás mellé helyezett dV térfogatú tömegelemekből építjük fel, és
ezek (r, φ, z) hengerkoordinátái az ábra szerint 0 ≤ z ≤ L, 0 ≤ φ ≤ 2π, ill. 0 ≤ r ≤ R tartományban változhatnak, így a tehetetlenségi nyomatékot az alábbi (térfogati) integrál adja meg:
R 2 L



R 2 L



HT     rdrddz  r 2      r 3drddz ,
0 0 0

0 0 0

amire a konstanssal szorzott függvény integrálására vonatkozó alapszabályt alkalmazva:
L  3
 L  R 2 3
 L  R  2  3
 L  2   R 3
      dz r drd     dz    r drd     dz      d r dr     dz   d   r dr .
0 0 0

0 0 0
0  0 0

 0  0
0
R 2

HT

A térfogati integrál ilyen módon történő szétválaszthatósága után a tehetetlenségi nyomaték
meghatározása már könnyű feladat:
HT     z 0   0
L

R

2

 r4 
 R4

R4
1
      L  0  2  0  
 0   2
L    R 2 L  R 2 .
2
42
 4 0
 4


Az eredményben felismerve az R2π alapterületű és L magasságú hasáb V térfogatát:
HT 

1
1
  V  R 2  mR 2 .
2
2

A rúd súlypontján átmenő KT kereszttengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték kiszámításához az x irányban fekvő hossztengelyű
rudat R sugarú és dx magasságú korongokból
építjük fel, így dV térfogatelemünk ezúttal:
dV  R 2   dx  dm  dV  R 2 dx
A dm tömegű, a vízszintes tengely mentén x1 = −L/2 és x2 = L/2 koordináták között sorakozó
tömegelemekből felépített rúd tehetetlenségi nyomatéka:
KT

L/ 2




 x3 
1  L  
2 1  L 
  x dm   x R dx  R   x dx  R   
 R         
 3   L/ 2
 L/2
 L/ 2
 L/2
 3  2  3  2  
L/2

L/ 2

2

L/2

2

2

2

2

2

3
3
1
L3 1
 L  L   1
 KT  R 2         R 2   2
 R 2 L3 .
3
8
8
3
12
8

 

4

Az integrálás eredményében ismét felismerve a hasáb V térfogatát, illetve m tömegét:
 KT 

1
1
1
  R 2 L  L2    V  L2  mL2 .
12
12
12

A feladat kiírásában hivatkozott kísérlet eredményének megerősítéséhez már csak azt kell
eldöntenünk, hogy fent kiszámított tehetetlenségi nyomatékok közül ΘHT vagy ΘKT a nagyobb.
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A szabad tengely körüli forgás stabilitására vonatkozó elmélet szerint:
HT 

1
1
mR 2  mL2   KT ,
2
12

melyből az alábbi, a rúd méreteire vonatkozó feltétel származtatható:
1
1
m R2 
m L2
2
12

 R2 

1 2
L
6

 6R 2  L2



6R  2, 45R  L

Mivel a kísérletben szereplő hosszúkás rúdra ez a feltétel egészen biztosan teljesül, ezért
valóban a kereszttengelyére számolt tehetetlenségi nyomaték a nagyobb (és ebből következően e tengely körüli forgása a nagyobb stabilitású).
Megjegyzés. A tehetetlenségi nyomaték későbbi feladatokban, kísérlet-elemzésekben történő
előfordulása miatt e számításokhoz kapcsolódóan jegyeznénk meg, hogy a rúd hossztengelye
körüli forgásra érvényes HT 

1
mR 2 összefüggés tömör, homogén hengerre is ugyanúgy
2

használható. (A hengert az ugyanolyan szimmetriájú, hasonló alakú rúdtól csak a forgástengellyel párhuzamos hosszmérete: a magassága különbözteti meg).

M14-5. Mutassa be a Steiner-tétel gyakorlati alkalmazását! A próbatest az előző feladatban
már szereplő m tömegű, L hosszúságú homogén rúd legyen, melynek tehetetlenségi nyomatékát a rúd hossztengelyére merőleges (egymással párhuzamos) forgástengelyekre számítja ki!
A folytonos tömegeloszlású testekre – és speciálisan a hossztengelyére merőleges tengely
körül forgó rúdra – az előző feladatban részletesen bemutatott módszertan alkalmazásával már
könnyen kiszámíthatjuk a rúd súlypontján, ill. végpontján átmenő kereszttengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot. (A rúd L hosszúságú és mindvégig állandó q keresztmetszetű.)
A hossztengelyével az x irányba mutató rudat e tehetetlenségi nyomatékok meghatározásához
a rúd véglapjaival párhuzamos bázisú, q alapterületű, dx→0 magasságú korongokból építjük
fel. Egy ilyen korong térfogata, ill. tömege: dV  qdx  dm  dV  qdx . Súlyponti kereszttengely esetén a korongok x1 = −L/2 és x2 = L/2 között, míg végponti kereszttengelynél
x1 = 0 és x2 = L között sorakoznak. A súlyponti kereszttengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték így:
L/ 2

 x3 
S   x qdx  q  x dx  q  
 3   L/2
 L/2
 L/2
L/2

L/2

2

2
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L/2

 1  L 3 1  L 3  1  L3 L3  1
 x3 
2 L3 1
S  q  
 q          q     q
 qL3
12
8
 3  2  3  2   3  8 8  3
 3   L/2
4

S 

1
1
1
1
qL3  qL  L2  V  L2  mL2 .
12
12
12
12

A végponti kereszttengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték pedig:
L

 x3 
V   x qdx  q  x dx  q  
 3 0
0
0
L

L

2

V  q

2

L3 1
1
1
 qL  L2  V  L2  mL2 .
3 3
3
3

Steiner tétele szerint amennyiben ismerjük ΘS-et, a ΘV-t már nem kell tudnunk külön kiszámolni. A két egymással párhuzamos forgástengely ugyanis L/2 távolságra van egymástól, így:
2

1
L2 1
3
4
1
L
V  S  m    mL2  m  mL2  mL2  mL2  mL2 
4 12
12
12
3
 2  12

Ennek olyan testek esetén van igazán jelentősége, melyeknél a súlyponti tengellyel párhuzamos (pl. egy gömb felszíni pontjába húzott érintő irányú) forgástengelyből indulva nem lehet
könnyen kezelhető módot találni a test térfogatelemekkel történő végigpásztázására.

M14-6. Vízszintes tengely körül forgatható M tömegű, R sugarú korong kerületére csavart
fonál végére m tömegű testet függesztünk. Mekkora a korong szöggyorsulása, és mekkora erő
feszíti a fonalat, ha a) m = M, ill. b) m = 0,5M?
A feladat megoldása lényegében a testre, ill. korongra ható erők felsorolásán, majd megfelelő mozgásegyenletbe helyettesítésén alapul.
Az m tömegű testre ható erők: a test G = mg súlya, valamint a kötélben ébredő K erő. Utóbbi nagysága csak a test egyenletes süllyedése
esetén egyezik meg a súllyal; jelen esetben (a gyorsulású süllyedés)
K < G. – A test gyorsulása a dinamika (skaláris alakra hozott, a
irányát pozitívnak tekintő) alapegyenletéből fejezhető ki:
2

m  a   Fi  m  g  K  a  g 
i 1

K
.
m

A kötél koronghoz erősített végét feszítő, lefelé mutató K kötélerő hatására β szöggyorsulással
forgó korong kerületi pontjának gyorsulása az előző gyorsulással megegyező, így a szöggyor277
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sulás értéke a haladó és forgómozgásokat jellemző analóg mennyiségek közötti reláció szerint
a  R    

a g
K
 
.
R R mR

Mivel korongunk a síkjára merőleges, középpontján átmenő tengely körül forog, ezért szöggyorsulása a rögzített tengely körül forgó merev test mozgásegyenletéből is kifejezhető:

M  korong   

M
korong



KR
,
 korong

hiszen a korongra ható forgatónyomatékot a szélső pontjában támadó, így a korong R sugarával megegyező erőkarú (érintő irányú, azaz erre merőleges) K kötélerő fejti ki. A szöggyorsulás ezen jellegű meghatározásához ismernünk kell a korong tehetetlenségi nyomatékát.
A folytonos tömegeloszlású, állandó h vastagságú, homogén
korongot a síkbeli polárkoordináta-rendszer (r, φ) koordinátáival kijelölt dq felületelemek sokaságával fedjük le. Egy-egy
ilyen dφ középponti nyílásszögű és dr szélességű elem a dr,
dφ→0 határesetben az r∙dφ (ívhossz) és dr oldalhosszúságú
téglalapnak tekinthető, melynek területe: dq  rddr .
A korong vastagságát is figyelembe vevő térfogat-, ill. tömegelem nagysága a fenti kifejezés bővítésével: dV  h  dq  hrdrd , ill. dm  dV  hrdrd .
Mivel a dV→0 térfogatelem (radiánban mért) középponti szöge 0 és 2π, míg forgástengelytől
mért távolsága 0 és R között változhat, ezért a korong tehetetlenségi nyomatéka az alábbi
integrállal határozható meg:

korong

R

4
 2   R 3 
R4
2  r 
   hrdrd r    hr drd  h   d    r dr   h  0    h  2 
4
 4 0
0 0
0 0
 0  0

R 2

R 2

2

korong    h  2   R 2

3

R2
R2
R2
R2
KR
K R
2K
 h q
 V
M
 


.
2
2
2
korong 1 MR 2 MR
4
2
2

A szöggyorsulás kétféle (zölddel kiemelt) kifejezését egyenlővé téve, csak a K kötélerő lesz
az ismeretlen paraméter – előbb tehát ezt határozzuk meg az alábbi általános formában:
g
K
2K


R mR MR



g
K
2K K  1 2  K M  2m


   
R mR MR R  m M  R m  M

 K

Mm
g.
M  2m

A kötélben ébredő erő ismeretében a korong szöggyorsulása − egyelőre szintén általánosan:



2K
M m
1
2m g
2
g

.
MR
M  2m M R M  2m R
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Paraméteres végeredményeinkbe bármilyen m tömeg behelyettesíthető, így a több esetre is
rákérdező feladatot hatékonyan tudjuk megválaszolni:
(a) Ha mA = M:
KA 

MM
M2
1
2M g 2 M g 2 g
g
g  Mg , ill. A 


.
M  2M
3
M  2M R 3 M R 3 R
3M

(b) Ha mB = M/2:
KB 

M  0,5M
0,5M 2
1
2  0, 5M g
M g 1g
g
g  Mg , ill. B 


.
M  2  0,5M
4
M  2  0,5M R 2 M R 2 R
2M

M14-7. Becsüljük meg, hogy mekkora a CO molekulában az atomok közötti kötéstávolság, ha
a molekula tehetetlenségi nyomatéka a tömegközépponton átmenő, az atomokat összekötő
egyenesre merőleges tengelyre 1,44∙10-46 kg∙m2!
A feladat által – közvetve vagy közvetlenül – megadott paraméterek:

TKP  1, 44 1046 kg  m 2

A CO-molekula vázlata…

…és súlyzó-modellje

m C  12 a.u.
m O  16 a.u.
d CO  ?

(lineáris molekula)

(a.u. = atomi tömegegység)
A molekula súlypontja az alábbi arányban osztja ketté a „súlyzó-rudat” (ld. előző fejezet):
m C rC  m O rO

 rC 

mO
16 a.u.
4
rO 
rO  rO ,
mC
3
12 a.u.

amit behelyettesítve a molekula tömegközéppontján átmenő kereszttengelyre vonatkozó
tehetetlenségi nyomaték kifejezésébe:
2

TKP

16
4 
 16

 m r  m r  m C  rO   m O rO2  mC rO2  m O rO2   m C  mO  rO2
9
3 
 9

2
C C

2
O O



16
7
4 
TKP   12 a.u.  16 a.u.  rO2  16   1  (a.u.)  rO2  16   (a.u.)  rO2 , amiből
 9 4

3
3 
 3


rO 

3 TKP
1 3 TKP 1



0, 429 TKP .
7 16  a.u. 4 7 a.u.
4
a.u.

Fenti összefüggés szerint az atomi tömegegység (atomic unit, a hidrogénatom tömege) ismeretében meg tudjuk határozni az rO és ezen keresztül az rC távolságot, majd a kötéshosszt is.
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Mivel a hidrogénatom egy me tömegű elektronból és egy annál 1836-szor nehezebb protonból
áll, ezért az atomi tömegegység értéke:
1 a.u.  m e  1836m e  1837m e  1837  9,1 1031 kg  16716, 7 10 31 kg  1, 67167 1027 kg

Az oxigénatom és a molekula tömegközéppontja közötti távolság így:
rO  0, 25 0, 429

1, 44 1046 kg  m 2
1, 67167 10 27 kg

 0, 25 0,3695 1019 m 2  0, 25 3, 695 10 20 m 2

rO  0, 25 3, 695 1010 m  0, 25 1,922 1010 m  0, 4805 1010 m
Zölddel kiemelt részeredményeink felhasználásával a CO-molekula kötéshossza:
d CO  rC  rO 

4
7
7
rO  rO  rO   0, 4805 1010 m  1,1212 1010 m  112,12 1012 m
3
3
3

d CO  112,12 1012 m  112,12 pm .

(Ez az eredmény mindössze 0,6%-kal kisebb a C−O kötéshossz irodalmi értékénél.)
F14. Gyakorló feladatok és kérdések
F14-1. Mit nevezünk impulzusnyomatéknak?

F14-2. Mondja ki a tömegpontra vonatkozó impulzusnyomaték-tételt, ill. impulzusnyomatékmegmaradási tételt!

F14-3. Mondja ki a pontrendszerre vonatkozó impulzusnyomaték-tételt, ill. impulzusnyomaték megmaradásának tételét! Ügyeljen a tételek érvényességi körét meghatározó
peremfeltételekre!

F14-4. Mekkora az alábbi testek tehetetlenségi nyomatéka a megjelölt tengelyekre nézve?
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F14-5. Mondja ki Steiner tételét! Milyen gyakorlati haszna van a tételnek?

F14-6. Készítsen a haladó mozgás – forgómozgás analógiát bemutató táblázatot, melyben a
mozgásokról eddig szerzett ismereteit rendszerezi! Mi lenne a rotációs megfelelője a transzlációs mozgást jellemző alapmennyiségeknek (út/elmozdulás, sebesség, gyorsulás, tömeg,
impulzus, erő), azok általános definícióinak (sebesség, gyorsulás, impulzus), ill. az ezekből
felépített összefüggéseknek (dinamika alapegyenlete, munkavégzés, mozgási energia)?

F14-7. A szén-dioxid molekula szénatomja és oxigénatomja közötti kötéstávolság 116,3 pm.
Mekkora a molekula hossztengelyére merőleges súlyponti tengelyre vonatkozó tehetetlenségi
nyomatéka? Mekkora szögsebességgel forog a molekula, ha e tengely körüli forgásban
0,002 aJ energiát tárol?
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15. MECHANIKAI

JELENSÉGEK LEÍRÁSA EGYMÁSHOZ KÉPEST MOZGÓ VONATKOZTATÁSI

RENDSZEREKBEN

Ahhoz, hogy egy jelenséget precízen jellemezni és egyáltalán értelmezni tudjunk, nagyon
fontos kérdés, hogy milyen vonatkoztatási rendszerben helyezzük el azt – a vonatkoztatási
rendszer jelentőségét ebből a szempontból már tárgyaltuk korábban (4. fejezet). Ekkor szót
ejtettünk arról is, hogy Newton axiómái csak ún. inerciarendszerben érvényesek. Egy ilyen
rendszerre példaképpen olyan 3 dimenziós Descartes-féle koordináta-rendszert javasoltunk,
melynek origója a Földhöz van rögzítve, három tengelye pedig egy-egy állócsillag felé mutat.
Ez a rendszer első közelítésben megfelelően leírja a Földön lezajló mechanikai jelenségeket.
Sok esetben azonban egy másik koordináta-rendszerre való áttérés megkönnyíti a folyamatok
leírását, hiszen lényegesen egyszerűsíti az alkalmazandó egyenleteket és a szükséges számításokat – ez ugyanis egy összetettebb mérnöki feladat esetén nagyon is fontos szempont lehet.
Arról nem is beszélve, hogy a forgó Földhöz rögzített koordináta-rendszer – amint ezt látni
fogjunk – igazából nem is felel meg az inerciarendszerek iránt támasztott követelményeknek,
mivel ún. tehetetlenségi erők lépnek fel benne. Ezek az erők komolyan befolyásolhatják a
vizsgált mechanikai folyamatokra alkalmazandó mozgásegyenleteket, ezért számításaink
során ismernünk és figyelembe is kell vennünk őket.
15A. Egyenes vonalú egyenletes mozgást végző koordináta-rendszerek
Először vizsgáljuk meg, mi történik akkor, ha egy adott (mechanikai) jelenséget egy, a
miénkhez képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző koordináta-rendszerben kívánunk
leírni. Saját (hozzánk képest álló) vonatkoztatási rendszerünket jelöljük K-val, míg az ehhez
képest állandó v0 sebességgel mozgó rendszert K’-vel. – Vizsgáljuk meg, hogyan írhatjuk le
egy mP tömegpont mozgását a két vonatkoztatási rendszerben!
Egy adott t időpillanatban a tömegpont K-beli helyvektorát
jelölje r(t) = r. Ugyanezen tömegpont helyét az r0 helyvektorral meghatározott origójú K’ koordináta-rendszerben az r’(t) =
r’ helyvektor adja meg (15-1. ábra). – A tömegpont helyzetét
ezekkel a vektorokkal leírva:
   

r  r0  r '  v0 t  r ' .
15-1. ábra

Az egyenlet mindkét oldalát idő szerint differenciálva:
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dr  dr '
  
 v0 
 v  v0  v ' .
dt
dt

A tömegpont K-beli, ill. K’-beli sebességei közötti kapcsolatot leíró egyenletünket idő szerint
újból differenciálva azt kapjuk, hogy az egyes vonatkoztatási rendszerekben a gyorsulások:





dv 0 dv
 
dv d  
dv dv

  v0  v  

 0

 a  a'.
dt dt
dt
dt
dt
dt
A tömegpont mp tömegével megszorozva fenti eredményünket, a dinamika alapegyenlete a K,
ill. K’ vonatkoztatási rendszerben:

 


m p a  m p a '  F  F' ,

vagyis a két koordináta-rendszerben mind a gyorsulás, mind az erőhatások megegyeznek – e
két rendszer a mechanikai jelenségek szempontjából ekvivalens. (Az adott rendszerben helyet
foglaló megfigyelő mechanikai kísérletek útján nem tudna különbséget tenni K és K’ között.)
Ezt a megfigyelést fogalmazza meg a Galilei-féle relativitási elv: az egymáshoz képest
egyenes vonalú egyenletes transzlációt végző vonatkoztatási rendszerek a mechanikai
jelenségek leírása szempontjából egyenértékűek. (Következésképpen, ha egy vonatkoztatási
rendszer inerciarendszer, akkor az összes többi, ehhez képest egyenes vonalú egyenletes
mozgást végző rendszer is az.)
A fenti elv érvényesülését tulajdonképpen saját mindennapos tapasztalatainkból is sejthetjük:
biztosan sokan érezték már, hogy pl. egy nyílt, egyenes pályán robogó vonatban ülve csukott
szemmel nem is érzékelni különbséget az álló és a mozgó vonat között. Ha egy vasúti kocsiban pl. függőlegesen feldobnánk egy labdát, az pontosan a kezünkbe esne vissza – függetlenül
attól, hogy a kocsi nyugalomban van-e vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.
A kísérlet előadótermi keretek között prezentálható változatában a már jólismert PASCO-sínpályás berendezést használjuk a
15-2. ábrán látható kiegészítéssel. Demonstrációnkhoz a kocsit
olyan kilövő szerkezettel szereljük fel, melyet a sínpálya oldalához rögzített kioldó kar aktivál az ágyú oldalán található fotokapu két része között haladó fénysugár megszakításával. Az így
előálló indítójel hatására az ágyúcső alatt található elektromágnes áramellátása megszűnik, az általa elengedett (eredetileg
behúzott állapotban lévő) rugó pedig kilövi a végén lévő fém15-2. ábra

tányérban elhelyezett, az ágyúcsőbe illeszkedő golyót.
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A vízszintes pályán meglökött, majd (jó közelítéssel) egyenes vonalú egyenletes mozgást
végző kocsiról és a róla kilőtt golyóról készült felvételből egyenközűen kiemelt képkockák
sorozata a 15-3. ábrán látható. (A kísérletet a következő alfejezetben, az egyenes vonalú
egyenletesen gyorsuló mozgást végző PASCO-kocsiról ugyanilyen módszerrel készült képsorozattal együtt fogjuk elemezni. Utóbbi esetben a gyorsulást a 4-14. ábrán már bemutatott,
a sínpálya végére szerelt csigán átvetett fonalra akasztott súly biztosítja.)
15B. Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgást végző koordináta-rendszerek
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, miként írható le az mp tömegpont mozgása az álló K
rendszerhez képest egyenes vonalú, állandó a0 gyorsulású mozgást végző K’ rendszerben.
Utóbbi koordináta-rendszer r0 helyvektorú origójára az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló
mozgás hely–idő függvényét alkalmazva, a tömegpont (továbbra is a 15-1. ábra jelöléseivel
megadott) helyzete az alábbiak szerint módosul:

   
a0 2   

1
r  r0  r '   v 0 t  t   r '  v 0 t  a 0 t 2  r ' ,
2 
2

ahol v0 a K’ origójának kezdősebességét jelöli. Az egyenes vonalú egyenletes transzlációt
végző rendszerek tárgyalásánál bevett módszert követve differenciáljunk az idő szerint:



dr 
1
dr '
  



 v 0   2 a 0 t 
 v  v0  a 0 t  v   vO '  v  .
dt
dt
2
Ennek ismételt idő szerinti differenciálása után az alábbi eredményt kapjuk:


 dv
  
dv
 0  a0 
 a  a0  a ' .
dt
dt
A tömegpont K’-beli gyorsulására átrendezett egyenlet mindkét oldalát beszorozva a tömegpont tömegével, majd ismét alkalmazva a dinamika alapegyenletét:
 
  




a   a  a 0  m P a   m P a  m P a 0  F  F  m P a 0 ,
azaz a K’ rendszerben a K-ban is meglévő erőkön kívül fellép egy ún. tehetetlenségi erő is:

  

Fteh  m P a 0  F  F  Fteh .
A fenti egyenletből tehát az következik, hogy ha egy K inerciarendszerhez képest a0
gyorsulású lineáris transzlációt végző K’ koordináta-rendszerben kívánjuk alkalmazni a dinamika alapegyenletét, akkor az inerciarendszerben is fellépő erőkhöz még hozzá kell adnunk a
fentebb meghatározott – a K’ rendszer gyorsulásával ellentétes irányú – tehetetlenségi erőt is.
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Mit is jelent mindez a hétköznapi életben?
Bizonyára mindenki tapasztalta már egy járműben (pl. trolibuszon) utazva, hogy amikor az
egyenes úton egyenletes sebességgel halad, szinte nem is kell kapaszkodni – az utas úgy érzi,
mintha nyugalomban lenne. (A járműhöz rögzített vonatkoztatási rendszerben ez így is van.)
Azonban, amint hirtelen gyorsításra vagy éppen
fékezésre kerül sor, úgy érezzük, mintha egy
láthatatlan erő hatna ránk, amely ki akar mozdítani a nyugalmi állapotunkból. Ha nem kapaszkodunk, akkor ez az erő bizony el is mozdít minket: gyorsítás esetén a busz hátulja felé, lassításkor pedig ellenkező irányba. Ekkor a gyorsuló
koordináta-rendszerben (K’) lévő megfigyelő a
tehetetlenségi erő hatását tapasztalja.
Ha az előbbi trolibuszon mi fix pozícióban
vagyunk (pl. az egyik széken ülünk), de a padlón
nem egy megfelelően rögzített tárgy – pl. egy, a
tisztaságra nem ügyelő utastársunk által otthagyott, az oldalára fordult fém üdítősdoboz –
van, akkor azt látjuk, hogy gyorsítás esetén ez a
tárgy elindul felénk, lassításnál pedig eltávolodik
tőlünk. Ebből is arra következtethetünk, hogy
erre a testre olyan erők hatottak, amelyek
egyenes vonalú egyenletes mozgást végző rendszerekben nem lépnek fel.
Az egyenes vonalú egyenletes, ill. egyenletesen
gyorsuló mozgást végző vonatkoztatási rendsze15-3. ábra

rek közötti különbséget illusztráló, korábban már

említett PASCO-kocsis kísérletpár a 15-3. ábrán látható. – Az ábra bal oldalán látható képek
tanúsága szerint a sínpályán egyenletesen mozgó kocsira szerelt ágyúból kilőtt golyó visszaesik az ágyú nyílását övező tálcába. A tanteremben (az álló K rendszerben) ülő megfigyelő ezt
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azzal magyarázza, hogy a ferde hajítást végző kis sárga golyó sebességének vízszintes komponense mindvégig megegyezett az alatta mozgó ágyú sebességével. Ezzel szemben az ágyúval gondolatban együtt mozgó (K’-beli) megfigyelő azt látná, hogy a golyó el sem mozdult az
ágyú tálcája fölötti (az ábrán szaggatott vonalpárral jelölt) térrészből, hiszen az ágyú függőlegesen lőtte ki a lövedéket. (Egyébként az ágyú bármilyen v sebessége esetén ugyanezt látná.)
A 15-3. ábra jobb oldali képsorozata szerint az ugyanígy kilőtt golyó az ágyút hordozó,
állandó a gyorsulású kocsi mögé esik vissza: a tantermi megfigyelő szerint azért, mert a kocsi
„kigyorsult” a levegőben lévő golyó alól; a gondolatban az ágyún ülő megfigyelő szerint
pedig azért, mert a hátrafelé mutató Fteh = –m∙a tehetetlenségi erő az ágyú tálcája fölötti térrészből hátrafelé mozdította el a golyót.
Ha utóbbi kísérletet lassuló ágyúval végeznénk el – pl. a golyó kilövése után hirtelen megállítanánk az ágyút hordozó kocsit –, akkor az előre mutató tehetetlenségi erő hatására a golyó
a kocsi előtt érne földet (hiszen a rendszer a gyorsulásvektora hátrafelé mutatna). – Ugyanez
az effektus érvényesül egy fának csapódó, hirtelen lelassuló autó biztonsági övvel be nem
kötött sofőrjének a jármű szélvédőjén keresztül történő kirepülésekor is.
A 15-3. ábrán bemutatott kísérletpár közös tárgyalása arra is rámutat, hogy – amint az egyes
rendszerekre felírt mozgásegyenletek összehasonlításából is kitűnik – az egyenes vonalú
egyenletes, ill. egyenletesen gyorsuló/lassuló mozgást végző vonatkoztatási rendszerek között
egy belső megfigyelő a tehetetlenségi erők hiánya, ill. fellépése alapján tehet különbséget.
15C. Forgó koordináta-rendszerek
Bizonyára mindenki ült már életében körhintán vagy valamilyen forgó vidámparki játékon. A
forgás elindulásakor megfigyelhették, hogy testük nekinyomódik az ülés forgástengelytől
távolabbi részének: úgy érezhették, mintha menet közben olyan erő hatott volna rájuk, amely
sugárirányban ki akarná repíteni őket a körből. Ez a hatás annál nagyobb volt, minél gyorsabb
lett a forgás. – Hasonló jelenséget tapasztalhatunk akkor is, amikor egy nagy sebességgel
kanyarodó gépjárműben ülünk: úgy érezzük, hogy nekinyomódunk az autó belső oldalának.
Ültessünk egy megfigyelőt az előző fejezetben alkalmazott forgózsámolyra. Tegyünk elé egy
kis asztalkát, amire úgy helyezzünk el egy golyót, hogy azt emberünk egy dinamométerhez
rögzítve tartja (15-4. ábra). A forgó K’ koordináta-rendszerünk O’ origóját rögzítsük a
forgástengely és a rugós erőmérő keretének meghosszabbítása által kijelölt metszéspontba.
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A rendszer megpörgetését követően mind a tanteremhez rögzített K
koordináta-rendszerbeli, mind a K’-beli megfigyelő azt látja, hogy a
dinamométer által jelzett erő nagysága az ω szögsebességtől, a
golyó m tömegétől és forgástengelytől mért r távolságától függ:


F  m  r  2 .
A negatív előjel azt mutatja, hogy az erő iránya a radiálisan kifelé
mutató r helyvektorral ellentétes irányban, vagyis a forgástengely
felé mutat. − A K-beli megfigyelő szemszögéből a golyó egyenletes
15-4. ábra

körmozgást végez, és a körpályán tartáshoz szükséges, fenti összefüggéssel megadott centripetális erőt (ld. M5-5. feladat) a rugós erő-

mérő szolgáltatja. A zsámolyon ülő megfigyelő mindeközben azt tapasztalja, hogy a golyó a
saját K’ rendszerében nyugalomban van, így arra következtet, hogy kell lennie egy, a kezében
tartott dinamométer által kifejtett erővel megegyező nagyságú és ellentétes irányú erőnek is.
Ezt a radiálisan kifelé mutató erőt nevezik centrifugális erőnek:


Fcf  m  r  2 .
A fenti okfejtésből arra következtethetünk, hogy ha egy inerciarendszerhez (K) képest ω
szögsebességű forgómozgást végző koordináta-rendszerben (K’) kívánjuk alkalmazni a
dinamika alapegyenletét, akkor az inerciarendszerben is fellépő erőkhöz még hozzá kell
adnunk a fentebb meghatározott centrifugális erőt is (amely szintén egy tehetetlenségi erő).
Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy egy adott testre ható centripetális és a centrifugális erők
nem egymás ellenerői, hiszen együtt nem lépnek fel: az előbbi csak az álló K, az utóbbi pedig
csak a forgó K’ rendszerben létezik. A K’ rendszerben azonban – a fenti összefüggés értelmében – minden, a forgástengelytől r > 0 távolságban lévő testre hat centrifugális erő.

15-5. ábra
A centrifugális erő egy látványos kísérleti alkalmazását mutatja be a 15-5. ábra: egy eredetileg hajlékony papírkorongot (15-5.a. ábra) a nagy szögsebességű forgatás hatására fellépő
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centrifugális erők olyannyira kifeszítenek, hogy az ily módon merevvé váló papírral akár egy
(puhább anyagú) krétát is elfűrészelhetünk (15-5.b. ábra). – A centrifugális erő kevésbé látványos, de annál nagyobb gyakorlati haszonnal bíró alkalmazásai a különböző sűrűségű folyadékok (pl. a vér alkotóelemeinek) szétválasztására szolgáló centrifugális szeparátorok, ill. a
centrifugás mosógépek. Utóbbiak 1000/perc nagyságrendű fordulatszámmal forgó dobjának
belső fala megfogja a centrifugális erő hatására nekinyomódó ruhákat, miközben átengedi a
belőlük kiszoruló vízcseppeket. (Elöltöltős, ablakos mosógépek esetén magunk is meggyőződhetünk arról, hogy a nagy sebességgel forgó dob közepén nem maradnak ruhaneműk.)
Többen esetleg azt a jelenséget is tapasztalhatták már gyerekkorukban egy forgó körhintán
ülve (K’ koordináta-rendszer), hogy az eldobott/elgurított labdát nem egyenes, hanem görbe
pályán mozgónak látták (15-6. ábra piros pontozott vonala). Az eseményeket a földön (K
rendszerben) álló külső megfigyelőként nézve eközben azt látjuk, hogy a labda egyenes
vonalú mozgást (15-6. ábra sárga szaggatott vonala) végez (csak a körhinta fordult el alatta).

15-6. ábra
A forgó rendszerbeli megfigyelő tehát az eldobott labda oldalirányba történő eltérését tapasztalja, amiből arra következtet, hogy a forgó rendszerben mozgó testre a centrifugális erőn
kívül egy másik tehetetlenségi erő is hat. Ez – a leírójáról Coriolis-erőnek nevezett – erő a
kísérletek szerint a test m tömegétől, forgó rendszerhez viszonyított v sebességétől és a forgás
ω szögsebességétől függ:


 
FCor  2m  v   .

(A Coriolis-erő e vektori alakjának magyarázatára szolgáló gondolatkísérlet ismertetése, ill.
elemzése az M15-7. feladatban található.)
Összefoglalva tehát, ha egy K inerciarendszerhez képest ω szögsebességű forgómozgást
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végző K’ koordináta-rendszerben kívánjuk alkalmazni a dinamika alapegyenletét, akkor az
inerciarendszerben is fellépő erőkhöz még hozzá kell adnunk a fentebb meghatározott
centrifugális és Coriolis-féle tehetetlenségi erőket is:

 

 
F  m  a '  F  m  r  2  2m  v   .
15D. A Föld forgásából származó tehetetlenségi erők hatása
Az előző alfejezetben kimutattuk, hogy milyen tehetetlenségi erők lépnek fel a forgó
rendszerekben. Köztudomású, hogy Földünk is forog a tengelye körül, mégpedig az
állócsillagokhoz képest az alábbi szögsebességgel:


2 rad
rad
 7, 29 10 5
.
86164 s
s

Nyilvánvaló tehát a következtetés, hogy – bár a forgás szögsebessége igen kicsi, de – a fentebb tárgyalt tehetetlenségi erők a forgó Földön is fellépnek, és bizony hatással lehetnek a
mechanikai folyamatok leírására. Jelen alfejezetben ezeket a hatásokat vesszük sorba.
A centrifugális erő a felelős például a Föld enyhén lapult
alakjáért (15-7. ábra): a Föld ugyanis nem tökéletesen gömb
alakú, az Egyenlítő mentén a legnagyobb a kerülete. (Ez az
effektus a nagyobb forgási szögsebességű óriásbolygók, pl. a
≈10 h rotációs periódusú, 1/15,42 lapultságú Jupiter esetén
már szabad szemmel is észrevehető.) A bolygók szabályos
gömb alaktól tapasztalt eltérését az okozza, hogy a forgás15-7. ábra

tengelytől távolabbi részeikre nagyobb centrifugális erő hat.

A jelenséget egy olyan rugalmas abronccsal szemléltethetjük, melynek felső végpontja egy
szabályozható fordulatszámú motor által forgatott tengely mentén szabadon elcsúszhat. A
forgási sebesség növelésével az abroncs egyre lapultabb formájúvá válik (15-8. ábra).

15-8. ábra
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A Föld formája a megforgatott rugalmas abroncs alakjához hasonló forgási ellipszoiddal
közelíthető (15-9.a. ábra); pontosabb alakja a geoid. (A görög eredetű „geo” szónak az „-oid”
utótaggal való összetételéből a szó jelentése:
„földszerű”.) A geoid azt a hipotetikus felületet jelenti, melyet a teljes egészében óceánokkal borított Föld nyugvó vízfelülete rajzolna ki pusztán a (vízfelszínre merőleges)
15-9. ábra

nehézségi erő hatására (15-9. b. ábra).

A centrifugális erő jelentős mértékben felelős a gravitációs gyorsulás értékének és így a
nehézségi erőnek a helyfüggéséért is, melyről érintőlegesen már beszéltünk a 7. fejezetben. A
15-10. ábrából jól látható, hogy a Föld egy adott pontján
az m tömegű testre ható nehézségi erő a gravitációs és a
Föld forgásából származó centrifugális erők vektori
eredőjeként adódik. Mivel a centrifugális erő értéke az
adott földrajzi pont forgástengelytől mért távolságától
függ, így a vizsgált testre ható nehézségi erő is függ a
földrajzi szélességtől. A fentiekből következően a legnagyobb nehézségi erőt a sarkokon mérhetjük, ahol a
15-10. ábra

centrifugális erő nulla, a legkisebb értékeket pedig az
egyenlítőn kaphatjuk, ahol a centrifugális erő maximális.
A forgó Földön fellépő Coriolis-erő vizsgálatához a Föld
ω szögsebesség-vektorát bontsuk fel két egymásra merőleges komponensre úgy, hogy a Föld éppen vizsgált ϕ
földrajzi szélességű helyén az egyik komponens függőleges (ω1), a másik pedig vízszintes (ω2) irányú legyen
(15-11. ábra). Az ezekre vonatkozó Coriolis-erők:



 
1    sin   FCor1  2m  v  1 ,



 
2    cos   FCor 2  2m  v  2 .
A Coriolis-erőnek a forgó Földön v sebességgel mozgó

15-11. ábra

testekre gyakorolt hatásait a fenti két komponense
szerint külön is tudjuk tárgyalni.
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Az FCor1 erő az északi féltekén vízszintes síkban v sebességgel mozgó testeknél a sebességre
merőlegesen jobbra, a déli féltekén balra mutató erőt jelent. Ebből következik az az érdekes
természeti jelenség, hogy például az északi féltekén a folyók vize a folyásirány szerinti jobb
partot fokozottabban erodálja, mivel a Coriolis-erő FCor1 komponense ebbe az irányba hat a
mozgó vízmolekulákra és egyéb áramló részecskékre. (Az ennek elvét bemutató demonstrációs kísérletet terjedelmi korlátok miatt most nem közöljük.) E részecskék parttal kölcsönhatásba lépő része az FCor1 erővel megerősítve nagyobb súrlódási erőt fejt ki a part anyagára,
így nagyobb roncsolódást is eredményez – ennek következtében az északi féltekén a folyók
völgye jobb felé egyre szélesedik. (Pl. Szegeden a Tisza belvárosi szakaszának bal kanyarulatát követően a jobb oldali – a klinikák és az alsó rakpart alatti – partszakasz erodálódik, míg a
bal oldali – az újszegedi Laposnak nevezett – parton homokpadokat épít a folyó.)
A Coriolis-erő első komponensének nagy hatása van egyes időjárási jelenségekre is. Ez az erő ugyanis akkor is fellép, amikor
légmozgás, tenger- vagy óceáni vízáramlás alakul ki, és eltéríti az
áramlás vízszintes sebesség-komponenssel rendelkező molekuláit, ill. az ezek által sodort egyéb részecskéket is. A 15-12. ábra
felső tagja az egyes éghajlati övekben az uralkodó észak-déli
szélirányban induló szelek Coriolis-erő hatására bekövetkező
eltérülését mutatja be. (A fekete nyilak jelzik az induló, a pirosak
pedig az eltérített szélirányt.) Ez a hatás játszik szerepet a trópusi
égövre jellemző keleties irányú passzátszelek, ill. a mérsékelt
égöv nyugati szeleinek kialakulásában is. – Ugyanez az effektus
határozza meg a mérsékelt övi ciklonok, ill. trópusi hurrikánok
15-12. ábra

szélrendszerét (15-12. ábra alsó fele); pl. az északi féltekén a
ciklonok forgásiránya az óramutató járásával ellentétes irányú.

Az FCor1 komponenshez kapcsolható Léon Foucault (1819-1868) francia fizikus híres ingakísérlete is (15-13. ábra), mellyel 1851-ben a Föld forgásának kimutatásán túl a Coriolis-erő
hatását is sikerült demonstrálnia. A párizsi
Panthéonban felfüggesztett 67 m hosszú
kötélre egy 28 kg-os golyót erősített. (A
gömb alakot a közegellenállás minimalizálása céljából választotta.) A kísérlet során
az ingát kitérítette, majd elengedte, ügyelve

15-13. ábra
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arra, hogy az egy síkban lengjen. Azt tapasztalta, hogy az idő múlásával ez a lengési sík
elfordult – ezt a forgó Földön fellépő Coriolis-erő hatásával magyarázta, ugyanis a vízszintesen mozgó testekre ható Coriolis-erő iránya – a vektori szorzatos definíciónak megfelelően – a sebességre merőleges, és a sebesség irányához képest az északi féltekén jobbra, a
délin balra téríti el a testet. A megközelítőleg vízszintesen lengő ingára ható tehetetlenségi erő
az inga lengési síkját lassan (a mi földrajzi szélességünkön óránként kb. 10,8°-kal) elfordítja.
A fentiekből jól látszik tehát, hogy bár a Földhöz rögzített vonatkoztatási rendszert sok
esetben úgy kezeltük, mintha inerciarendszer lenne, ez csak bizonyos körülmények között
elfogadható közelítés – Földünk a valóságban nem felel meg az inerciarendszer iránt támasztott szigorú követelményeknek. Foucault kísérletét egy ilyen vonatkoztatási rendszerből
figyelve azt állapíthatnánk meg, hogy nem az inga lengési síkja változik, hanem a Föld fordul
el a mindvégig ugyanazon síkban lengő inga alatt. Utóbbi megfigyelés kisebb méretekben és
rövidebb időskálán egyszerű tanórai kísérlettel (15-14. ábra) is megerősíthető, melynek során
egy függőleges tengely körül forgó vízszintes korong keretére egyetlen pontban felfüggesztett ingát használunk (15-14.a. ábra). A
lengő tömeg szerepét betöltő, alul lyukas
vödör a belőle kiszóródó homokkal jelöli
meg az inga pályáját, amely álló keret esetén
15-14. ábra

egyenes vonalú. Bár a kezdetben erre illesz-

kedő, a korongra merőleges lengési sík még a korong forgatása során is az előadóterem
háttérben látható falára merőleges marad, az inga a 15-14.b. ábrán látható „virágszerű” mintázatot (rozettát) rajzolja a forgó Földet jelképező korongra − ez a koronggal együtt forgó
vonatkoztatási rendszerben pontosan az inga lengési síkjának elfordulását jelzi.
A Coriolis-erő FCor2 – az északi féltekén vízszintesen észak felé mutató – komponensének
hatására a függőlegesen lefelé eső testek keleti irányba térnek el a függőlegestől. Ez az eltérés
viszonylag kicsi, mértéke a mi szélességi körünkön 100 m-es esési magasságnál 1,5 cm.
Ugyanez a komponens a felelős az ún. Eötvös-effektusért is – ez leírójáról, Eötvös Lorándról
kapta a nevét, aki felfedezte, hogy az északi féltekén kelet-nyugati irányba mozgó testek súlya
megnő, míg fordított irányban mozogva látszólag lecsökken. Ezt a jelenséget a Coriolis-erő
második komponensének hatásával magyarázta, ami az ilyen irányú mozgások esetén függőlegesen hat: első esetben (K→Ny) lefelé, azaz hozzáadódik a nehézségi erőhöz; a második
esetben (Ny→K) felfelé, azaz a nehézségi erővel ellentétes irányban.
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M15. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M15-1. Az országúti kerékpáros versenyek közvetítése során számtalan alkalommal láthatjuk, hogy a sík terepen kb. 40-45 km/h-s utazósebességgel haladó versenyzők menet közben
veszik fel a vizet/izotóniás italt tartalmazó kulacsaikat. Hogyan kivitelezhető legkönnyebben
ez a megállás nélküli „tankolás”?
A kérdés megválaszolásához vegyünk sorba minden szóba jövő lehetőséget, majd becsüljük
meg az egyes módszerekkel elérhető „tankolási” időt. A kerékpáros szemszögéből a legkönnyebb módszert nyilván a leghosszabb ilyen időtartamot kínáló lehetőség jelenti.
1. Az út szélén álló embertől történő kulacsfelvétel – a kerékpáros nagy sebessége folytán –
a legnehezebb módszer, hiszen a rendelkezésre álló idő ekkor a legrövidebb: a kulacsot
átadó-átvevő feleknek lényegében egyetlen (időpillanatig tartó) esélyük van. 
2. A kulacs-átadás időablaka az út széli segítő és a kerékpáros közötti sebességkülönbség
csökkentésével növelhető. Mivel a kerékpárosok versenyben vannak, ezért ez a segítő
csapattag sebességének növelését, azaz út menti futását kívánja meg. A kulacs futtában
történő átadása ugyanakkor legfeljebb a feladatban megadott sebesség felével történő
hegymenetek esetén kecsegtet sikerrel. (A sík útszakaszra jellemző utazósebességgel
ugyanis még a sprinter futók sem lennének képesek lépést tartani.) 
3. A kerékpáros és a segítő közötti sebességkülönbség – a kerékpáros tetszőleges sebessége
esetén – célszerűen csapatautók használatával csökkenthető zérusra. Mivel a kerékpáros és
a mellette azonos sebességgel haladó autó egymáshoz képest nyugalomban vannak, így az
autó lehúzott ablakán keresztül könnyedén átadható a folyadék-utánpótlás. 
(Az autóhoz rögzített mozgó rendszerből tekintve a kerékpáros nyugalomban van.)

M15-2. Egy teherautó veszélyes anyagot tartalmazó ládát szállít. A láda és a teherautó platója
között a tapadási súrlódási együttható 0,2. Legfeljebb mekkora lassulással fékezhet a jármű,
hogy a láda ne csússzon meg?
Az a lassulású járműhöz rögzített vonatkoztatási rendszerben a ládára Fteh = m∙a nagyságú,
előrefelé mutató irányú tehetetlenségi erő hat. A láda ezen erő hatására történő kimozdulását –
mindaddig, amíg a láda a platóhoz képest nyugalomban van – az Fteh irányával ellentétes
értelmű tapadási súrlódási erő akadályozza meg.
A láda tehát mindaddig nem csúszik meg, amíg a tehetetlenségi erő és a tapadási erő maximuma egyensúlyt tart egymással. A menetirányba mutató pozitív irány esetén ez így írható fel:
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2





F  F
i 1

i

teh


 Ftap,max  0  Fteh  Ftap,max  0  Fteh  Ftap,max .

Mivel a (vízszintes állásúnak feltételezett) platót merőlegesen nyomó erő a láda teljes G = mg
súlyával egyezik meg, ezért a fenti két erő egyenlősége az alábbi eredményre vezet:
Fteh,max  Ftap,max



m  a max  0 G  0  m g  a max   0g  0, 2  9,81

m
m
 1,962 2 .
2
s
s

(A feladat érdekessége, hogy a láda nyugalmi állapotát a láda tömegétől független feltétel
határozza meg.)

M15-3. Mekkora hatással van a centrifugális erő a Föld felszínének egy adott (földrajzi
szélességgel meghatározott) pontján mérhető nehézségi erő nagyságára?
A Föld adott φ földrajzi szélességen található P pontjában az
általunk érzékelhető g nehézségi gyorsulás a tisztán gravitációs eredetű, sugárirányban a Föld középpontja felé mutató agr
és a P pontból a Föld forgástengelyére merőlegesen kifelé irányuló acf centrifugális gyorsulások vektori eredője. A centrifugális komponens hatásának nagysága egyfelől az acf : agr
aránnyal becsülhető, másfelől a g = g(φ) függvény felírásával
és kiértékelésével pontosan meg is határozható.
(1) A két gyorsulás-komponens arányának becsléséhez fel kell írnunk a centrifugális gyorsulás és a gravitációs gyorsulás általános alakját. Ezek gömb alakú Földet feltételezve:
 A gravitációs gyorsulás – földrajzi szélességtől független – földfelszíni értéke a Föld
M tömegéből és R sugarából az M7-3. feladatban közölt számolás eredményeként:
a gr  

M
, ahol γ a (szintén a 7. fejezetben megismert) gravitációs állandó.
R2

 Az ω szögsebességgel forgó Föld φ földrajzi szélességű – a forgástengelytől merőlegesen r távolságra található – pontjában a centrifugális gyorsulás:
a cf  r  2  R cos   2  R2 cos  .

A centrifugális erő hatásának helyfüggő becslésére szolgáló kifejezés a fentiek alapján:
a cf R2 cos  R 32


cos  ,
M
a gr

M
 2
R
amelyben a φ földrajzi szélesség az egyetlen ismeretlen változó. A többi adat ugyanis:
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M  6 1024 kg,
R  6371 km  6,371106 m,
Nm 2
,
kg 2
2
2
2
1



 7, 27 105 .
24 h 24  3600 s 86 400 s
s
  6, 67 1011

(Az adatok egy részénél a közelítő, akár könnyen fejben tartható értékeket használjuk.)
A fenti paraméterek behelyettesítésével egy φ földrajzi szélességű helyen a centrifugális
gyorsulás relatív nagysága a gravitációs gyorsuláshoz képest:
a cf R 32

cos  
a gr
M

a cf

a gr

6,3713 1018 m 3  7, 27 2 10 10
6, 67 1011

258,597  52,853 108 kg

1
s 2 cos 

N m2
 6 1024 kg
kg 2

m
s2

40, 02 1013 N

cos   341,52 10 5 cos   3, 42 103 cos  .

Az eredményből az látható, hogy a centrifugális gyorsulás a legkisebb, ill. legnagyobb
járulékot a Föld alábbi helyein adja:
 Északi-/Déli-sark (φ = 90°):
 Egyenlítő (φ = 0°):

a

a gr 

cf

a

cf

max

a gr 

min

 3, 42 103 cos   3, 42 103 cos 90  0 ,

 3, 42 103 cos 0  3, 42 103  0,34% .

A fentiek fényében megállapítható, hogy bár a nehézségi gyorsulás értéke valóban helyfüggő, de értékét szinte teljes egészében a gravitációs gyorsulás határozza meg.
(2) Egy másik megközelítés szerint közvetlenül azt vizsgáljuk meg, hogy mekkora hatással
van acf értéke az eredő g értékére. – Ez a feladathoz készített ábra alapján könnyen megtehető, hiszen az agr, acf és g egy olyan háromszög oldalait képezik, amelynek első két
oldala a földrajzi szélességgel egyállású (az ábrán szürkével jelölt) φ szöget zárja be.
Erre a konfigurációra alkalmazva a koszinusz-tételt, majd abból négyzetgyököt vonva:
2
 a2

a gr
 a cf 
a
cf
g  a  a  2a gr a cf cos   a  1  2  2 2 a cf cos    a gr 1  
 2 cf cos 

 a gr 
 a gr

a gr
a gr




a
ahol cf  3, 42 103 cos  (az előző módszerből).
a gr
2
gr

2
cf

2
gr

A nehézségi gyorsulás a földrajzi szélességtől függő g = g(φ) függvény alakjába írható:





2





g  a gr 1  3, 42 10 3 cos   2  3, 42 103 cos   cos 
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g  a gr 1  3, 42 103  2  3, 42 103 cos 2   a gr 1  1,99658  3, 42 103 cos 2 

g  a gr 1  6,8283 103 cos 2   a gr  K() ,
ahol a helyfüggő K(φ) korrekciós tényező azt mutatja meg, hogy az általunk érzékelt
(eredő) nehézségi gyorsulás mennyire tér el a puszta gravitációs gyorsulástól. − Vegyük
észre, hogy g értéke az Egyenlítőtől (φ = 0°) a pólusok (φ = 90°) felé haladva valóban
nő, és csak utóbbi helyeken egyezik meg a földfelszíni gravitációs gyorsulással!
Ez a centrifugális gyorsulás okozta korrekció Szeged városára (φ = 46,2539°) például:

K Sz  1  6,8283 103 cos 2 46, 2539  1  6,8283 103  0, 6915   1  3, 265 103
2

K Sz  0,9967  0, 9984 .
Ez azt jelenti, hogy a szegedi nehézségi gyorsulás mindössze 0,16%-kal (1,6‰-kel)
kisebb a Föld ránk gyakorolt gravitációs vonzásából származó gyorsulásnál.

M15-4. Egy 100 m széles folyó két oldalát domború körív alakú híd köti össze. A híd által
meghatározott körszelet magassága 10 m. Mekkora maximális sebességgel haladhat át a hídon
egy 600 kg tömegű autó úgy, hogy a híd tetején még ne emelkedjen el az úttól?
L  100 m m  600 kg
h  10 m
v max  ?
A feladathoz készített ábra alapján könnyen meghatározható a hidat kijelölő körív R görbületi sugara, ugyanis
a pirossal kiemelt derékszögű háromszögre:
2

2
L
x     R2  x  h ,
2
2

amiből a háromszög ismeretlen befogójának (és abból a körív) hossza:

x2 
x

L2
 x 2  2xh  h 2
4



 x


1  L2
1  10 000 m 2
2

h

 100 m 2 



2h  4
4
 20 m 




1
2 400 m
2500 m 2  100 m 2 
 120 m  R  x  h  120 m  10 m  130 m .
20
20 m

Az R sugarú köríven v kerületi sebességgel haladó autót a körív középpontjához rögzített,
ω = v/R szögsebességgel forgó rendszerből nézve mindaddig nyugvónak látjuk, amíg az autót
az úttestről elemelni szándékozó centrifugális erő nagysága nagyobb nem lesz az autó G = mg
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súlyánál (vagyis az autót az úttestre nyomó erőnél). A határesetnek megfelelő maximális
sebességgel történő haladás esetén tehát a két (ellentétes irányú) erő egyenlő nagyságú:
v 2max
v 2max 

m

R  
R2

G  mg


Fcf ,max  mR2  m R

m

v 2max
 mg ,
R

vagyis az autó tömegétől függetlenül a maximális sebesség:
v max

m
m2
m
 Rg  130 m  9,81 2  1275, 3 2  35, 71
s
s
s

km 

  128, 56
.
h 


M15-5. Az aszfaltozott versenypályákon zajló gyorsasági autóversenyek közvetítése során
megszokott látványt nyújtanak az úttest teljes szélességét kihasználva látszólag „indokolatlanul cikázó” autók. Milyen szabályszerűség fedezhető fel a mozgásukban, ha azt a szokásos
kameraállások helyett felülnézetből (pl. helikopterről) vizsgálnánk? Az új nézőpont és jelen
fejezetben elsajátított ismereteink birtokában már meg tudjuk magyarázni az autók mozgását?
Az interneten számos versenypálya adatlapján a pályarajz (vonalvezetés, bukóterek, sportbírói
posztok stb.) mellett az autók mozgásának bizonyos paramétereit (pl. sebesség, sebességi
fokozat, fékhasználat) – így többek között az autók által követett pályavonalat – is feltüntetik.
Példánkban a németországi Hockenheimring adatlapjának egy részlete látható.

(https://theformulaoneandmotorsportsarchive.files.wordpress.com/2010/07/hockenheim.jpg)
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A sötétszürkével jelölt versenypályán fehér vonallal berajzolt „ideális ív” jól mutatja, hogy a
versenyzők nem az utcai közlekedésben bevett módon, hanem valóban a pálya teljes szélességét kihasználva közlekednek. Ez különösen a kanyarvételek során szembeötlő, hiszen az úttest
külső széléről kezdett kanyart az úttest belső oldalán található csúcspont érintésével veszik be,
hogy onnan ismét a pálya külső szélén haladjanak tovább. Az ideális ív mélyebb vizsgálata
(különösen az 1, 7, 8, 10, 12, 14-15 és 16-17 sorszámú kanyarokban) azt is megmutatja, hogy
az autók a kanyar sugara helyett mindenütt az elérhető legnagyobb görbületi sugarú versenyíven fordulnak. (Ez az általános megfigyelés egyébként minden típusú kanyarra, így a gyors
1-es kanyarra és a 6-os számú visszafordítóra ugyanúgy érvényes.)
Mindezek fényében a kérdés már az, hogy miért éri meg egy versenyzőnek a sokszor nagyobb
megtett utat jelentő „ideális ívet” választani ahhoz az esethez képest, amikor mindvégig a
kanyar belseje mentén, rövidebb úton is haladhatna?
A válasz rendkívül egyszerű: a gyorsasági versenyzők célja nem a megtett úthossz, hanem a
pályán való körbeéréshez szükséges idő minimalizálása, amihez az átlagsebességüket kell
maximalizálni. Utóbbihoz a kanyarokban elérhető sebességet is növelni kell; ez viszont – mint
rögtön látni fogjuk – a legnagyobb görbületi sugarú íven történő kanyarodáskor a legnagyobb.
A kanyarodó autóra az előző mintafeladathoz hasonló, a kanyar görbületi középpontjához
rögzített forgó rendszerben a köríven maradást biztosító (jelen esetben tapadási) erő mellett
centrifugális erő is hat, amely radiálisan kifelé repítené az autót a kanyarból. Ennek elkerülése
érdekében a centrifugális erőt (az autó adott tömege mellett) azzal lehet minimalizálni, ha az
Fcf  m

v2
R

alakban felírható összefüggésben a kanyar R „effektív” görbületi sugarát növeljük a lehető
legnagyobbra. – Természetesen, mivel a tapadási határon közlekedő autókról beszélünk, a
görbületi sugár növekedése leginkább a kanyarodási sebesség növelésére fordítódik, hiszen
ezzel lehet „időt nyerni” a kanyarokban.

M15-6. A Forma 1-es közvetítések során bemutatott fedélzeti kamerás felvételekre olykor egy
„G-méter” nevű gyorsulásmérő eszközt is montázsolnak, amely a versenyautóban mint mozgó
vonatkoztatási rendszerben fellépő tehetetlenségi gyorsulást jelzi ki g (azaz nehézségi gyorsulás) egységekben. Vizsgáljuk meg közelebbről e gyorsulásmérő menet közbeni működését!
Az alábbiakban a https://www.youtube.com/watch?v=VnXt-gBIhWc címen látható, a 2010-es
Forma 1-es Japán Nagydíjról származó fedélzeti kamerás videóból kivágott néhány képkocka
298

15. MECHANIKAI JELENSÉGEK LEÍRÁSA EGYMÁSHOZ KÉPEST MOZGÓ VONATKOZTATÁSI…
segítségével mutatjuk be a kép bal felső sarkában feltüntetett gyorsulásmérő működését. (A
könnyebb követhetőség érdekében a jobb felső sarokban fehérrel látható pályarajzon a képeken látható Michael Schumacher Mercedesének pozícióját pirossal külön kiemeltük.)
Az új versenykör megkezdésekor a célegyenesben állandó sebességgel haladó autóhoz rögzített vonatkoztatási rendszer nem gyorsul, így tehetetlenlenségi erők sem lépnek fel benne:

A célegyenes végi első kanyart állandó sebességgel kezdve, majd fékezve folytatva a mindvégig jelen lévő, radiálisan kifelé irányuló centrifugális erő mellett a fékezésből származó, előre
mutató tehetetlenségi erő is megjelenik. A gyorsulásmerő ezek vektori eredőjét jelzi ki:

Az ezt követő kanyarba a versenyzők még fékezve érkeznek meg, majd a kanyar legkritikusabb részét, a csúcspontot elhagyva már rá is lépnek a gázpedálra (ld. zöld Throttle felirat):

Egy Forma 1-es versenyautó kanyarodása legtöbbször nem állandó sebességgel történik, így a
kerületi sebesség növelése-csökkentése folytán fellépő transzlációs (érintő irányú) tehetetlenségi gyorsulás a sugárirányú centrifugális gyorsulással egyidejűleg lép fel. A suzukai pálya
ezt követő (S-kanyaroknak nevezett) szakasza ezzel együtt is didaktikai értékű példát mutat a
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centrifugális gyorsulás mibenlétére, ill. az autóban ülő versenyzőket érő terhelésre – a pilóták
nem véletlenül fordítanak figyelmet a szabadon mozgó fejüket tartó nyakizmaik edzésére:

A pályarajzon látható különböző típusú kanyarokat és az itt feltüntetett gyorsulásokat látva
talán nem meglepő, hogy a létesítmény eredetileg a Honda tesztpályájának épült. – A pálya
másik nevezetes kanyarja (a 8-as alakú aszfaltcsík kereszteződése utáni balkanyar) ihlette a
kedves Olvasó által otthon feldolgozható F15-5. feladatot.
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M15-7. Egy forgó vonatkoztatási rendszerben működő céllövölde elméleti példáján keresztül
mutassuk be a Coriolis-erő működését! Miért hasznos ezen gondolatkísérlet ismerete?
Tekintsünk egy, a 15-6. ábrán látott vidámparki forgótányérhoz hasonló berendezést, melynek középpontjában mi állunk egy r csőhosszúságú pisztollyal a kezünkben, és a forgótányér
szélére felhúzott, R sugárban meggörbített céltáblára lövünk.

Álló rendszerben a céltábla P pontjára célzunk – a csőből (annak hossztengelye irányában)
távozó v0 sebességű lövedék valóban itt is találja el a céltáblát az alábbi repülési idő után:
v0    R  r   

R r
.
v0

Az ω > 0 szögsebességgel forgó rendszerben bár a céltábla Q pontját célozzuk meg, a golyó
az ettől Δs ívhossznyira – a forgásiránnyal ellentétes irányban – található Q’ pontban fog célt
érni, hiszen repülése során egy oldalra (QQ’ irányba) mutató tehetetlenségi erő hatott rá. E
tehetetlenségi erő felderítéséhez a lövedék mozgásának pontosabb elemzése szükséges.
Forgó rendszerben történő kilövéskor a golyó v ≠ v0 sebességgel hagyja el a pisztoly csövét,
ugyanis a csőirányú v0 sebessége mellett a csővég kerületi sebességével is rendelkezik:
v   r  ,
így a golyó az eredetileg Q felé mutató v eredő sebességgel repül. Ennek nagysága:

v  v02  v 2  v02   r  

2


 v  v0 .
v0  r

A forgó rendszer szélén lévő céltábláról az alábbi információkkal rendelkezünk:
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 A golyó τ repülési ideje alatt a vP kerületi sebességű P pont a Q helyre jutna, miközben az
  v   R  .
alábbi ívhosszat teszi meg: PQ
P

 A valós Q’ becsapódási hely a rendszer forgásának és a golyó ebből származó oldalirányú
'  v   r  ívhossznak
kezdősebességének köszönhető – a repülési idő végére ez a PQ


megfelelő körív menti elmozdulást jelent.
Fentiek ismeretében felírhatjuk az ideális Q és valós Q’ becsapódási helyek körív-távolságát:
'  PQ
  PQ
'  R   r    R  r   .
s  QQ

Másfelől – mivel tudjuk, hogy ezt az eltérést valamilyen tehetetlenségi gyorsulás hozta létre –
az oldalirányú mozgást (kis kitérések esetén) egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgásként közelíthetjük. Ennek aCor gyorsulását a lövedék oldalirányú eltérését okozó erőből származó Coriolis-gyorsulásnak nevezve, az eltérés nagysága:
1
a Cor 2 .
2

s 

A két (kékkel kiemelt) kifejezés egyenlővé tételéből a Coriolis-gyorsulás nagysága:
1
a Cor  2   R  r   
2

 a Cor  2

R r
  2v0   2v .


Mivel a gyorsulás vektormennyiség, és iránya nyilvánvalóan a forgó
rendszer ω szögsebességétől és a lövedék rendszerhez képesti v
sebességétől függ, ezért a Coriolis-gyorsulás az ω és v vektorok vektori szorzásának eredménye. A szorzás sorrendjének eldöntéséhez az
induláskor készített ábra nyújthat segítséget (ezért is hasznos a gondolatkísérlet, ill. az ezt
bemutató ábra kvalitatív ismerete), ugyanis a jobbkéz-szabállyal történő összevetésből:



 
 
a Cor  2v    FCor  ma Cor  2mv   .

M15-8. Egy 80 kg tömegű ember talpára az induló lift padlója 700 N erővel hat. Mekkora
gyorsulással és milyen irányban mozog a lift?
A feladat által közölt adatok:

Mivel F ≠ G (= mg), ezért abban biztosak lehetünk, hogy a

m  80 kg
Flift ember  F  700 N

a lift  ?

lift valamilyen irányban gyorsul. (A lift padlója ugyanis
csak nyugvó, ill. egyenletesen mozgó lift esetén fejtene ki
az emberre a súlyával megegyező tartóerőt.)

Egy hasonló jellegű feladatot (a kezünkben tartva süllyesztett, ill. felemelt táskával foglalkozó
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M6-5. feladatot) korábban már megoldottunk úgy, hogy a mozgásegyenletet egy külső (álló)
megfigyelő szemszögéből írtuk fel. Ezúttal kihasználjuk, hogy a lifthez rögzített gyorsuló
vonatkoztatási rendszerben történő leírás szinte kínálja magát – az emberre ható erőket így
ebben a rendszerben vesszük számba.
Az emberre mindenképpen hat a függőlegesen lefelé irányuló G = mg súlyerő (melyhez a
feladat megadta az ember tömegét), ill. a lift padlója által függőlegesen felfelé mutató
irányban kifejtett F tartóerő. Ezek mellett a rendszer gyorsulásától függő (azzal ellentétes
irányú) tehetetlenségi erőt is figyelembe kell vennünk. – Mivel a lifthez rögzített rendszerből
nézve emberünk nyugalomban van, ezért a dinamika alapegyenlete szerint az előbb felsorolt
erők (G, F és Fteh) vektori eredőjének zérusnak kell lennie. Mivel a lift gyorsulásának irányát
nem ismerjük, ezért mindkét lehetséges esetet meg kell vizsgálnunk az alábbiak szerint.
Felfelé gyorsuló rendszerben a tehetetlenségi erő lefelé mutat,
így a függőlegesen felfelé mutató irányt tekintve pozitívnak:

  
Fteh  F  G  0   Fteh  F  G  0  F  Fteh  G ,
így a lift által kifejtett tartóerő nagysága:

F  Fteh  G  ma  mg  m  g  a   G 
A feladat (F < G) nem erről ez esetről szól, tehát a lift biztosan
nem felfelé gyorsul.
Lefelé gyorsuló rendszerben a tehetetlenségi erő felfelé mutat,
így az előbbiekhez hasonlóan (a felfelé mutató irány a pozitív):

  
Fteh  F  G  0  Fteh  F  G  0  F   Fteh  G ,
így a lift által kifejtett tartóerő nagysága:

F  G  Fteh  mg  ma  m  g  a   G 
A feladat éppen erre az esetre kérdez rá, vagyis azt már tudjuk,
hogy a lift lefelé gyorsul. Gyorsulásának nagysága pedig:
F  m g  a  

F
F
m
 g  a  a  g   9,81 2 
m
m
s

tehát: a  1, 06 m / s 2

m
s 2  9,81 m  8, 75 m ,
s2
s2
80 kg

700 kg

(lefelé) . Az eredmény kapcsán megjegyezzük, hogy F erő ugyan-

akkora nagyságú ellenerejével, vagyis az általunk a liftre gyakorolt nyomóerővel kapcsolatos
megfigyeléseket saját magunk is ellenőrizhetjük: lefelé gyorsuló liftben valóban
„könnyebbnek”, felfelé gyorsuló liftben pedig „nehezebbnek” érezzük magunkat.
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F15. Gyakorló feladatok és kérdések
F15-1. Mit mond ki a mechanika Galilei-féle relativitási elve?

F15-2. Milyen erőhatásokat nevezünk (általánosságban) tehetetlenségi erőknek? Írja fel az
egyenletesen gyorsuló/lassuló lineáris transzlációt végző vonatkoztatási rendszerben fellépő
tehetetlenségi erő vektori alakját!

F15-3. Mit nevezünk centrifugális erőnek? Írja fel az erő vektori alakját! Ismertesse az
egyenletben szereplő mennyiségeket, ill. az egyenlet felírásakor használt előjel-konvenciót!

F15-4. Mikor lesz maximális, ill. minimális egy autó
által az úttestre kifejtett nyomóerő, ha a jármű a rajz
szerinti (oldalnézetből ábrázolt) pályán halad végig?
Indokolja meg válaszát!

F15-5. Egy modern Forma 1-es autó a japán nagydíjhétvége időmérőjén 310 km/h-s sebességgel hajt át a suzukai versenypálya 130R nevű kanyarján. A nehézségi gyorsulás hányszorosának megfelelő (nagyságú) centrifugális gyorsulás hat eközben az autót vezető pilótára?
(A kanyar elnevezése a csúcspontjához illeszkedő körív m-ben mért görbületi sugarát jelöli.)

F15-6. Rajzolja fel egy egyenes pályán gyorsuló/lassuló, ill. egy gyorsulva/lassulva kanyarodó járműben ülő utasra ható (eredő) tehetetlenségi erőt (annak komponenseivel együtt)!

F15-7. Mit nevezünk Coriolis-erőnek! Írja fel az erő vektori alakját, és nevezze meg a benne
szereplő mennyiségeket!

F15-8. Hogyan biztosítaná egy űrhajóban a „mesterséges gravitációt”: vagyis azt, hogy a
hajó legénysége az űrutazás teljes időtartama alatt a Föld felszínén megszokott nehézségi erő
érzetét élje át? Indokolja válaszát!

304
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A rezgőmozgás a természetben az egyik leggyakoribb mozgásforma, melynek valamely
fajtájával a hétköznapjaink számos területén is találkozhatunk. − Tágabb értelemben akkor
beszélünk rezgésről, ha valamilyen mennyiség az idővel periodikusan változik, vagyis az
időnek periodikus függvénye. A rugóra függesztett és kitérített test klasszikus esetén túl
rezgőmozgással találkozhatunk pl. egy elejtése után a földön pattogó labda, rázós úton haladó
gépjármű, megpendített gitárhúr, megütött hangvilla, vagy a hangszerek jelentős része esetén
is. De számos egyéb eszközünk működési elve is a rezgőmozgáson alapul: elég az időmérésnél (2. fejezet) már említett ún. kvarcórákra, vagy akár a földrengések intenzitásának
mérésére szolgáló műszerek jelentős részére gondolni.
Ezt a mozgásformát a testünkben is megtalálhatjuk, hiszen például a hangszálaink rezgetésével produkálunk hangot, melyet a fülünkben található dobhártya rezgése révén hallunk.
Létezik olyan orvosi vizsgálati technika is, amelynek során az orvos a
testünk megfelelő területének megkopogtatásával rezgésbe hozott
szövetek sajátrezgéseit hallgatva következtet a vizsgált szövetek
egészségi állapotára. – A Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó űrhajósok fizikai állapotának felmérése részben szintén a rezgőmozgás
elvén alapul. Mivel izomtömegük mikrogravitációs környezetben bekövetkező csökkenése nem mérhető a hagyományos földi mérlegeléssel, testtömegüket (és így izomvesztésük mértékét) a 16-1. ábrán lát16-1. ábra

ható, periodikusan fel-le mozgó eszköz segítségével állapítják meg.

Az atomi, molekuláris világban is gyakran találkozhatunk rezgésekkel: pl. a kristályrácsban
lévő részecskék (atomok, ionok, molekulák) a rácsban elfoglalt egyensúlyi helyzetük körül
végeznek rezgőmozgást. De a rezgőmozgás a rácsokénál kisebb mérettartományban is jelen
van, ugyanis a molekulákat felépítő atomok a molekulán belül folyamatosan mozognak, a
köztük lévő kovalens kötés mentén rezeghetnek, foroghatnak, a hosszabb molekulák és atomi
láncok pedig hajladoznak. A molekuladinamikai számítások megkönnyítése érdekében sok
esetben a molekulán belüli vibrációs mozgásokat harmonikus rezgőmozgással közelítik, s az
ott alkalmazott mozgásegyenleteket oldják meg.
Nyilvánvaló tehát, hogy ezt a mozgásformát, illetve a hozzá kapcsolódó mozgásegyenleteket
legalább alapszinten minden mérnöki munkára készülő hallgatónak ismernie kell − ez az
alábbi fejezet célkitűzése.
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16A. Harmonikus rezgőmozgás
Kicsit általánosítva azt mondhatjuk, hogy minden időben periodikus folyamat tulajdonképpen
rezgésnek tekinthető. Ezek speciális változata a harmonikus rezgőmozgás, melynek legfőbb
ismérve, hogy a rezgéshez tartozó kitérés az idő szinuszos függvénye.
Tantermi példakísérletünkben akasszunk fel egy függőlegesen lógó rugóra egy m tömegű
testet. Ezt szintén függőlegesen térítsük ki az egyensúlyi helyzetéből egy adott távolságra,
majd engedjük el. A rugón függő test ekkor a – mozgásáról készült felvételből egyenközűen
kiemelt képkockákból álló − 16-2. ábrán láthatóhoz hasonló rezgőmozgást végez.

16-2. ábra
A rugón függő test mozgásáról pontosabb képet kaphatunk, ha kísérleti elrendezésünket a
korábbiakban már többször is használt vektorszkópos rendszerrel egészítjük ki (16-3. ábra).
Ha az ezúttal fekvő jeladó-vevő tornyot a rugó által meghatározott egyenes talppontjába
helyezzük, akkor éppen a rezgő test – pontosabban az arra ragasztott adó-vevő gomb – hely–
idő függvényét mérhetjük ki. Az eredmények tanúsága szerint a kitérített, majd magára
hagyott test pozíciója valóban egy, az egyensúlyi helyzet körül váltakozó szinuszgörbével
(16-4. ábra) írható le; a rugón függő test tehát valóban harmonikus rezgőmozgást végez.

16-3. ábra

16-4. ábra

A test null-helyzettől mért távolságát (vagyis a kitérést) az idő függvényében ábrázoló
szinuszgörbe alapján a rezgőmozgás két fontos paramétere közvetlenül is megadható (16-5.
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ábra): a maximális kitérés (az A amplitúdó), valamint a két szomszédos, azonos rezgési állapot között eltelt idő (a T periódusidő). Az utóbbi által lefedett rezgés-szakaszt – vagyis a két
legközelebbi, azonos rezgésállapot (fázis) által határolt rezgésállapotok sorozatát a rezgés egy
periódusának nevezzük (16-5. ábra).

16-5. ábra
A részletesebb vizsgálatok azt mutatják, hogy egy harmonikus rezgés kitérés−idő függvénye:
x(t)  A sin(0 t  ),
ahol ω0-t a rezgés körfrekvenciájának hívjuk, φ pedig a rezgés kezdőfázisa (vagyis a t = 0-hoz
tartozó kitérést meghatározó szög). A szinuszfüggvény α(t) = ω0∙t + φ argumentumát a rezgés
fázisának szokás nevezni.
A körmozgások tárgyalása kapcsán már ismerős ω paraméter nem véletlenül bukkan fel a
rezgések esetében is. Érdekes megfigyelés ugyanis, hogy a körmozgás, a rezgőmozgás, és a
jelen fejezet későbbi részében tárgyalandó ingamozgás hasonlóan írható le, amit a 16-6. ábra
képkockái is jól demonstrálnak. Az ábra alapjául szolgáló film egy olyan kísérletről készült,
amelyben egy légpárnás asztalon rugóhoz kapcsolt korong (sárga) mozgását hasonlították
össze egy körmozgást (piros) és egy ingamozgást (kék) végző korongéval. A rögzített
pillanatnyi pozíciók azt bizonyítják, hogy a rezgőmozgást és az ingamozgást végző korongok
teljesen együtt haladnak, míg a körmozgást végző korong pozícióinak oldalirányú vetülete az,
ami a másik két korong pozíciójával egybeesik.

16-6. ábra
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egyenletes körmozgást végző test pillanatnyi
helyzetének (körpálya síkjába eső) vetülete harmonikus rezgőmozgást végez. Ez az analógia
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segít felírni a rezgőmozgást végző test kitérésének, sebességének és gyorsulásának időtől való
függését, ha felhasználjuk, hogy a rezgőmozgás A amplitúdója az analóg körpálya sugarával
egyenlő, és a körmozgás során az elfordulás pillanatnyi szöge α(t) = ω0∙t (a kezdő szöget az
egyszerűség kedvéért zérusnak is választhatjuk).
Mivel a rezgőmozgás–körmozgás analógiát azonos periódusidejű mozgásokra értelmezzük,
ezért előbbire is célszerű bevezetni a periódusidő reciprokát – számértékben az időegység
alatt bekövetkező rezgések számát –, melyet a rezgőmozgás frekvenciájának nevezünk:


1
.
T

A körmozgásoknál használt fordulatszám analógiájára a ν-vel (kis görög nü) vagy f-fel jelölt
frekvenciát rezgésszámnak is szokás nevezni; SI mértékegysége az 1/s, melyet Hertznek (Hz)
nevezünk. – A párhuzam további mélyítése egy újabb, mindkét mozgásra jellemző mennyiség
meghatározását is lehetővé teszi: az egyenletes körmozgásnál szögsebességnek nevezett, az
0 

2
 2
T

összefüggéssel harmonikus rezgőmozgásra is definiálható (rad/s mértékegységű) mennyiséget
a rezgés körfrekvenciájának nevezzük. (Az elnevezés a 2π∙ν összefüggés „tükörfordításából”
ered.) A körfrekvencia „0” indexének (látszólag most még jelentéktelen) szerepéről a speciális rezgésfolyamatokat tárgyaló 18. fejezetben fogunk beszélni.
A kitérés időfüggésének ismeretében – az 5. fejezetben tanultak alapján – egyszerűen, idő
szerinti differenciálással meg tudjuk határozni a pillanatnyi sebességet és gyorsulást is:
x(t)  A sin(0 t  ) ,
v(t) 

a(t) 

dx
 A  0  cos(0 t  ) ,
dt

dv d 2 x
 2   A  02  sin(0 t  )  02  x(t) .
dt dt

Ez azt jelenti, hogy harmonikus rezgőmozgás során nem csak a kitérés, hanem a sebesség és a
gyorsulás is időben „harmonikus” (szinusz vagy koszinusz) függvény szerint változik az
alábbi amplitúdókkal:
 kitérés-amplitúdó: x max  A ,
 sebesség-amplitúdó: v max  A0 ,
 gyorsulás-amplitúdó: a max  A02 .
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Az x(t), v(t) és a(t) függvények egymás alatt – pl. a harmonikus rezgőmozgások teljes körű
elemzése céljából készült demonstrációs programunkról felvett, a 16-7. ábrán bemutatott
képernyőképen − történő ábrázolásával azok menete könnyen összehasonlítható. Ez a rezgőmozgásokra általánosan jellemző, a fenti mennyiségeket összekapcsoló mélyebb kinematikai
összefüggések felállítására is lehetőséget ad:
 A pillanatnyi sebesség nagysága az egyensúlyi helyzeten történő áthaladáskor (vagyis az
x(t) = 0-nak megfelelő időpillanatokban) a fenti sebesség-amplitúdóval megadott maximális érték, míg a szélső helyzetekben (vagyis az x(t) = ±A-nak megfelelő időpontokban) 0.
Ezt a 16-2. ábra képkockái is tanúsítják, hiszen míg a vektorszkóp-gomb a szélső helyzetekben meglehetősen élesen látszik, addig az egyensúlyi helyzet környezetében (az ott
mérhető legnagyobb pillanatnyi sebesség folytán) a leginkább elmosódott.
 A pillanatnyi gyorsulás nagysága az egyensúlyi helyzetekben, vagyis a rugó (ráakasztott
tömeg okozta terheléstől eltekinve) „erőmentes” állapotában zérus, míg a szélső helyzetekben a gyorsulás-amplitúdóval megadott maximális érték. A gyorsulás előjele valóban a
kitéréssel ellentétes, ami a rezgő testet az egyensúlyi helyzetébe visszatérítő erőre utal.
A dinamika alapegyenletének alkalmazásával ugyanis a harmonikus rezgőmozgást kiváltó
erőre is következtethetünk:
F(t)  m  a(t)  m02  x(t) ,

tehát a rezgő testre ható eredő erő bármely időpillanatban a kitéréssel arányos és azzal
ellentétes irányú. (Ez egyben a harmonikus rezgőmozgás létrejöttének dinamikai feltétele is.)

16-7. ábra
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16B. A rezgő test energiája
Egy rezgő test (mechanikai) energiája két részből áll. Mivel mozgásban van, ezért
nyilvánvalóan rendelkezik mozgási energiával:
E kin (t) 

1
1
1
2
mv 2 (t)  m   A0  cos(0 t  )  mA 2 02 cos 2 (0 t  ) .
2
2
2

Az összenyomott, ill. megnyújtott rugónak pedig helyzeti vagy rugalmas energiája van:
E pot (t) 

1
1
1
2
Dx 2 (t)  D   A sin(0 t  )   DA 2 sin 2 (0 t  ) .
2
2
2

A rezgő test (teljes mechanikai) energiáját a fenti két energia mindenkori összege adja meg:
E(t)  E kin (t)  E pot (t) 

1 2
1
A  m02  cos 2 (0 t  )  A 2  D  sin 2 (0 t  ) .
2
2

(*)

A lineáris erőtörvény (ld. 8. fejezet) értelmében egy adott x kitérésnyire megnyújtott vagy
összenyomott rugóban (bármely időpillanatban) az alábbi rugalmassági erő ébred:
Fx (t)  D  x(t) ,
amit összevetve az előző alfejezet végén kapott, harmonikus rezgőmozgást kiváltó erővel:
F(t)  m02  x(t)   D  x(t)  D  m  02 .

E rugóállandóra kapott összefüggést behelyettesítve az energia (*)-gal jelölt egyenletébe az
E(t) 

1 2
1
1
A D cos 2 (0 t  )  A 2 Dsin 2 (0 t  )  DA 2 cos 2 (0 t  )  sin 2 (0 t  ) 
2
2
2

eredményt kapjuk. Ebből a „sin2(α) + cos2(α) = 1” trigonometriai azonosság felhasználásával
a rezgő test energiájára az alábbi végeredmény adódik:
E(t) 

1
DA 2  állandó ,
2

vagyis a rezgő test energiája a rezgő test pillanatnyi helyzetétől függetlenül állandó érték.
Mivel a rugóerő konzervatív erő (bizonyítását illetően ld. az M10-5. feladatot), így a rugón
rezgő test fenti kifejezéssel megadott (teljes) mechanikai energiájának megmaradása korántsem meglepő. (A fentiek során vízszintes síkban történő rezgést feltételeztünk.)
16C. Ingák mozgása
Mint korábban már említettük, az ingák mozgását jó közelítéssel (kis szögkitérések esetén)
harmonikus rezgőmozgásnak tekinthetjük. Ez azon a (lentebb bemutatott) differenciálegyenlet
megoldásán alapul, amely az ingamozgás szögkitérésének időbeli változását írja le.
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Matematikai inga
A harmonikus rezgőmozgás és ingamozgás közötti analógia bemutatásához tekintsünk egy
matematikai ingát: egy tömeg nélküli és nyújthatatlan fonálra függesztett m tömegű pontszerű
testet, amelyre szabaderőként csak a nehézségi erő hat. (A gyakorlatban például egy erősebb
cérnára rögzített kisméretű ólomgolyó ilyen ingának tekinthető.) Függesszük ezt fel, majd
térítsük ki oldalra, és engedjük el (függőleges síkban való lengésre késztetve)!
Az ingamozgás analíziséhez írjuk fel a golyóra ható erőket, valamint
az inga kitérését egy adott időpillanatban! Az ólomgolyóra a mindig
függőlegesen lefelé irányuló G nehézségi erő és a test mozgásának
pályájára vonatkozóan geometriai korlátot meghatározó Fk kényszererő (fonálerő) hat. A 16-8. ábrából jól látható, hogy − a közegellenállási és súrlódási erőket elhanyagolva − a golyót körpályán
mozgató F erő az előbbi két erő vektori eredője. Nagysága a
16-8. ábra

nehézségi erő G = mg nagyságából és a radiánban mért φ pillanatnyi
szögkitérésből könnyen származtatható, hiszen:



Az ábrán az Fk szabad végénél bejelölt φ szög az inga szögkitérésével egyállású szög;



Az ábrán a G szabad végénél berajzolt szög az előbbivel párhuzamos szárú (egyik szögszáruk a függőleges irány, másik szögszáruk pedig a fonálirány), így szintén φ nagyságú;



Az F befogó és G átfogó által határolt derékszögű háromszögben F = G∙sinφ.

Mivel a golyót körpályán mozgató F erő a kitéréssel ellentétes irányú, ezért nagysága:
F   mg sin  .

A dinamika alapegyenlete alapján ez az erő a test tömegének és érintő irányú gyorsulásának
szorzatával egyenlő:
F   mg sin   m  a  m

d 2s
,
dt 2

ahol s a körpályán megtett utat jelenti. Trigonometriai ismereteinkből azonban tudjuk, hogy
egy adott szöghöz tartozó s ívhossz a kör sugara (jelen esetben a fonal ℓ hossza) és a radiánban megadott szög (φ) ismeretében a következőképpen számítható ki:
s  .

Ezt az előbbi egyenletbe behelyettesítve és az m tömeggel leosztva:
g sin  

d 2 (  )
.
dt 2
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Mivel a mozgás során a fonál ℓ hossza állandó, így kihozható a differenciálás elé. Ezután
leosztva vele az egyenlet mindkét oldalát, az alábbi (differenciál)egyenlethez jutunk:
d 2
g
  sin  .
2
dt

Az egyenlet megoldásának egyszerűsítése érdekében csak kis szögkitérésű mozgásokat
vizsgálunk, ugyanis a 10o-nál kisebb szögek esetén a sinφ és a radiánban mért φ közelítőleg
(legfeljebb ≈5% relatív eltéréssel) megegyezik. Az így előálló közelítő egyenletünk:
d 2
g
  .
2
dt

Ez az egyenlet az ω0 körfrekvenciájú harmonikus rezgőmozgás kitérését leíró mozgásegyenlethez hasonló alakba írható az alábbi helyettesítéssel:

0 

g




d 2
 02  ,
dt 2

amelynek a rezgőmozgás kitérés–idő függvényére hasonlító megoldása a fenti ω0 körfrekvenciájú ingamozgás szögkitérését írja le:
(t)  0 sin(0 t  ) ,
melyben φ0 a szögkitérés-amplitúdót és a kezdőfázisnak megfelelő α a kezdő szögkitérést
jelöli. – Mindezek alapján kijelenthető, hogy a matematikai síkinga mozgása kis szögkitérések
esetén harmonikus rezgőmozgásnak tekinthető, és ahhoz hasonló mozgásegyenletekkel írható
le. Az inga lengésének periódusidejét a következőképpen számolhatjuk ki:
T

2

 2
,
0
g

vagyis a lengési periódus hossza a Föld egy adott helyén egyedül a fonál ℓ hosszától függ.
Fizikai inga
Míg a matematikai inga egy idealizált rendszer, addig a fizikai inga olyan valós, a hétköznapi
életben is megtalálható merev test, amely a tömegközéppontján kívül rögzített vízszintes
tengely körül foroghat a nehézségi erő hatására. (Ilyen például a 2-14. ábrán bemutatotthoz
hasonló hagyományos ingaórák lengő része.) A fentiekhez hasonló − de itt most nem tárgyalandó − levezetés alapján ezen típusú inga periódusideje a következőképpen számítható ki:
T  2


,
mgs
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ahol ϴ a merev test forgástengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, s pedig a merev test
tömegközéppontjának forgástengelytől mért távolsága. – Az ingaórák mellett a legősibb,
fizikai ingán alapuló időmérő eszközök a sokak által ismert metronómok (16-9. ábra).
Ezekben a fizikai inga egy rúdból, a rúd egyik végén lévő fix tömegből és egy, a forgástengely túloldalán a rúd mentén eltolható nehezékből áll – a metronóm lengési periódusideje
utóbbi pozíciójával viszonylag tág határok (kb. 40-200 periódus/perc) között változtatható.

16-9. ábra
Torziós inga
Egy szintén fontos ingafajta a torziós inga, amely lényegében egy vékony drótra felfüggesztett testet jelent. A test egyensúlyi helyzetből történő elforgatásával a testet tartó drótszál is
megcsavarodik, az ezzel járó deformáció eredményeként pedig olyan rugalmassági erő lép fel
a szálban, ami a rendszert az eredeti egyensúlyi állapotába igyekszik visszatéríteni. Ez a
visszahajtó forgatónyomaték egyenesen arányos az elcsavarodás szögével, és azzal ellentétes
értelműen hat.
Mindezek folytán az elforgatott, majd elengedett test mozgásegyenlete szintén hasonló alakú,
mint amit a harmonikus rezgőmozgásnál kaptunk. Az egyenlet megoldása szerint a torziós
inga forgási rezgőmozgást végez, melynek periódusidejét a következő kifejezés adja meg:

T  2


,
D*

ahol ϴ a felfüggesztett test forgástengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, D* pedig a
felfüggesztő szálra jellemző ún. direkciós nyomaték (a rugóállandónak megfelelő mennyiség).
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Ilyen torziós ingán alapuló mérő-elrendezést használtak például tömegek (Cavendish-inga),
elektromos töltések (Coulomb-inga) között fellépő gravitációs, illetve elektrosztatikus erők
meghatározására irányuló kísérletekben, de a torziós inga egy speciális változatát alkalmazta
Eötvös Loránd is a g lokális változásainak vizsgálatára. Ezekben a kísérletekben elsősorban
nem a forgási rezgőmozgás kinetikai paramétereit mérték, hanem a fellépő erőhatásokat határozták meg az általuk kiváltott elfordulási szög és a készülékre jellemző adatok ismeretében.
A torziós ingához hasonló elven működik a
16-10. ábrán látható spirálrugós inga is, ahol
a D* direkciós nyomatékot az inga tányérjának elforgatásával megnyújtott vagy összenyomott spirálrugó fejti ki; a létrejövő forgási rezgések periódusideje szintén a fentebb
közölt formulával számítható ki. Az ingát a
16-10. ábra jobb oldalán látható, lényegében
azonos tömegű és méretű tömör, ill. üreges

16-10. ábra

hengerrel felszerelve a rezgés periódusidejét

is változtathatjuk – utóbbira mutat példát a 16-11. ábra képsorozata, amely a fehér csővel, ill.
barna hengerrel szerelt spirálrugós inga egy-egy rotációs rezgési periódusát ábrázolja.

16-11. ábra
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Az ábra tanúsága szerint a tömör hengerrel szerelt inga rezgése rövidebb periódusú, mint az
az azonos spirálrugót tartalmazó, de üreges henger-feltétet kapott ingáé. Ennek oka, hogy
miközben D*-ot a rugó által meghatározott állandó értéken tartjuk, az ugyanolyan R sugarú és
M tömegű tömör henger és cső közül az előbbi a kisebb tehetetlenségi nyomatékú:
henger 

1
MR 2
2

; cső  MR 2 ,

ahol mindkét tehetetlenségi nyomatékot a test hosszanti szimmetriatengelyére vonatkoztattunk. (A henger tehetetlenségi nyomatékát az M14-4. feladat keretében már kiszámoltuk; a
csőé pedig egy M tömegű, R sugarú, végtelen vékony gyűrű tehetetlenségi nyomatékával
egyezik meg – a forgástengely menti tömegeloszlás szempontjából ugyanis egy zérus magasságú gyűrű és egy azzal megegyező tömegű és sugarú, de véges magasságú homogén
hengerpalást ugyanúgy viselkedik.)
16D. A hangvilla szárának mozgása
A harmonikus rezgőmozgásra a jelen fejezet bevezetőjében felsorolt példák között egy gumifejű kalapáccsal megütött hangvilla szabad végének mozgását is megemlítettük. Mivel a
következő két fejezetben a rezgőmozgásokat sokszor hangvillákkal fogjuk szemléltetni, ezért
az alábbiakban ezt a kérdéskört is röviden körbejárjuk.
A hangvillaszár végének mozgását a 16-12. ábrán vázolt kísérleti berendezéssel tehetjük
láthatóvá: egy, a hangvilla szárára szerelt kicsiny tükröt úgy világítunk meg egy vékony lézernyalábbal, hogy az a tükörről történő visszaverődést követően egy szabályozható fordulatszámú motor által forgatott sokszögtükör közvetítésével az előadóterem falára vetüljön. Az
elrendezés segítségével az alábbi, logikailag egymásra épülő kísérletsorozatot végezhetjük el:
(1) Nyugvó hangvilla és álló forgótükör esetén a falon egyetlen fényfoltot láthatunk.
(2) Nyugvó hangvilla, de forgó sokszögtükör esetén az előbbi fényfolt oldalirányú
elmozdulása (nagyobb fordulatszámok használata mellett) vízszintes vonalat rajzol ki.
(3) A hangvilla álló sokszögtükör melletti
megütésekor a falon egy függőleges vonalat

16-12. ábra

látunk, amely a hangvillára szerelt kis tükör
oda-vissza mozgásáról tanúskodik. A tükör egyes pozícióinak megfelelő fényfoltok azonban
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térben átlapolódva, egyetlen egyenes mentén láthatók – egy megnyújtott rugóra függesztett,
majd elengedett test függőleges egyenes menti mozgásához hasonlóan.
(4) A hangvilla mozgásáról előzőleg felvett „pillanatképek” átfedése a sokszögtükör forgatásával megszüntethető, hiszen a hangvilla szárának végéről az egyes időpillanatokban visszaverődő fényfoltok a falon egymástól különböző vízszintes pozíciókban lesznek láthatók. Az
előadóterem falán ekkor a 16-12. ábra alapjául szolgáló fényképen szereplőhöz hasonló
szinuszgörbét láthatunk.
Mivel a megrezgetett hangvilla szárára szerelt tükörről visszaverődő fény a hangvillaszár
(szabad) végpontjának időben szinuszos kitéréséről árulkodik, ezért elmondható, hogy a megszólaltatott hangvilla szárainak végpontjai harmonikus (maguk a befogott szárak pedig
hajlítási) rezgőmozgást végeznek.
M16. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M16-1. Egy rezgő tömegpont mozgását az alábbi összefüggés írja le:


x(t)  2 cm  sin  0,5  t   .
2


Mekkora a rezgés amplitúdója és körfrekvenciája? Milyen állapotból indulva engedtük
rezegni a tömegpontot? Mekkora a kitérés 0, 1, 2, 3, 4 másodperccel a rezgés indítása után?
A kitérés–idő függvény alapján az első két kérdés könnyen megválaszolható, ugyanis x(t)
kifejezéséből az alábbi paraméterek olvashatók le:
 A rezgés amplitúdója: A  2 cm .
 A rezgés körfrekvenciája: 0 

 rad
.
2 s

 A rezgés kezdőfázisa (fázisállandója):  


.
2


 A kezdőfázis által meghatározott, t = 0 s-hoz tartozó kitérés: x(0)  2 cm  sin    2 cm ,
2

vagyis a testet a felső szélső helyzetéből indítva engedtük rezgőmozgást végezni.
A rezgő test kitérése a kérdéses időpillanatokban:
 1

 
 x(0 s)  2 cm  sin 
 0 s    2 cm  sin    2 cm 1  2 cm
2
2
2 s
(Ez a példa jól mutatja, miért nevezik a fázisállandót más néven kezdőfázisnak.)
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 1

 
 x(1 s)  2 cm  sin 
1 s    2 cm  sin  2   2 cm  sin     2 cm  0  0 cm ;
2
 2
2 s
 1

 3 
 x(2 s)  2 cm  sin 
 2 s    2 cm  sin    2 cm  (1)  2 cm ;
2
 2 
2 s
 1

 4 
 x(3 s)  2 cm  sin 
 3 s    2 cm  sin    2 cm  sin  2   2 cm  0  0 cm ;
2
 2 
2 s

 1 2




 x(4 s)  2 cm  sin 
 4 s    2 cm  sin  2    2 cm  sin    2 cm 1  2 cm .
2
2

2
2 s
Megjegyzés. Bár a feladat külön nem kérdezi, de rezgőmozgás periódusidejét a fenti kitéréssorozat alapján (a 0 s-hoz és 4 s-hoz tartozó kitéréseknél azonos a rezgés fázisa), ill. a körfrekvenciából kifejezve is megállapíthatjuk:
0 

2
2 2  rad
 T

4s.
T
0
 rad
2 s

M16-2. Egy rezgő tömegpont mozgását az alábbi összefüggés írja le:


x(t)  4 cm  sin  2, 5  t   .
4


Mikor lesz a kitérés nulla? Mekkora lesz a legnagyobb sebesség? Mely időpontokban lesz a
sebesség értéke maximális?
(a) Először a zérus kitérésnek megfelelő t időpontokat határozzuk meg:
  0 cm  4 cm  sin  2,5  t     sin  2, 5  t     0 ,
x(t)
4
4



amiből a szinuszfüggvény argumentuma (a zérushelyek periódusát figyelembe véve):
2,5  t 


 k 
4

k   .

Ebből a k egész számok által meghatározott t időpillanatok (π-vel való leosztás után):
5 1
t k 
2
4

5
1 4k  1
2 4k  1 4k  1
t k 
 t 

sec ,
2
4
4
5 4
10
2

hiszen a radiánokkal történő egyszerűsítés és a körfrekvenciával (ill. a megmaradó 1/s
egységével) történő leosztás eredményeként az időt valóban másodpercekben kapjuk
meg. A k = 1, 2, 3, 4 stb. értékekre t = 0,3 s; 0,7 s; 1,1 s; 1,5 s stb. időpontok adódnak.
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(b) A sebesség maximális értéke (a sebesség-amplitúdó) a sebesség–idő függvény idő
szerinti differenciálással történő előállítása után közvetlenül adódik:
v(t) 

dx(t)
1

cm



 4 cm  2,5  cos  2,5  t    10
 cos  2,5  t   ,
dt
s
4
s
4



amiből v max  10

cm
.
s

(c) A sebesség nagysága akkor lesz maximális (iránya ettől függetlenül még kétféle lehet), ha



cos  2,5  t     1  2,5  t     
4
4


  

Ebből – az egyenlet π-vel történő végigosztása után – a kérdéses t’ időpillanatok:
5
1
t    
2
4

5
1 4  1
2 4  1 4  1
t    
 t 

sec .
2
4
4
5 42
10

Mivel a fenti kifejezésben szereplő ℓ ugyanúgy (1-nél nagyobb) egész szám, mint a zérus
kitérésnek megfelelő időpillanatok felírásakor használt k, ezért a nulla kitéréshez és a
maximális sebességhez tartozó időpontok megegyeznek. – A 16-7. ábra kapcsán valóban
azt láthattuk, hogy egy harmonikus rezgőmozgást végző test az egyensúlyi helyzeten
történő áthaladáskor rendelkezik a maximális nagyságú sebességgel.

M16-3. Az 1,2 kg tömegű test 3 cm-es amplitúdójú rezgést végez. A rugalmas erő munkája
0,2 J, miközben a test a szélső helyzetéből az egyensúlyi helyzetébe jut. Mekkora a rezgés
frekvenciája?
m  1, 2 kg
A  3 cm
W  0, 2 J

A rugó Δℓ hosszváltozását létrehozó rugalmas erő munkavégzése:
?

W

1
2
D    (ld. 9. fejezet)
2

Mivel a rugó hossza a szélső helyzet és az egyensúlyi helyzet távolságával, vagyis a rezgés A
amplitúdójával változik meg, ezért a rugalmas erő munkavégzése:
W

1
DA 2
2

 D

2W
2  0, 2 J

2
A
3 102 m





2



0, 4 N m
N
N
 0, 0444 104
 444 ,
4
2
m
m
9 10 m

tehát a feladat áttételesen a rugóállandót adta meg.
A 16B. alfejezetben leírtak szerint a harmonikus rezgőmozgás (kör)frekvenciája éppen a
rugóállandótól és a súlytalannak gondolt rugóra akasztott tömegtől függ:
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0 


D
1 D
 2    0 
m
2 2 m


1
m
 T   2
,

D 


így a rezgés frekvenciája:
m 1
N
kg 2
1 D
1
s m 19, 235 1
m  1 370



 3, 06 Hz .
2 m 2 1, 2 kg 2
6, 283 s
kg
444

Megjegyzés. A harmonikus rezgőmozgás periódusidejének rugóállandótól és a rugóra akasztott tömegtől való függése kísérletileg is könnyen ellenőrizhető, ha adott rugóállandójú rugóra különböző tömegeket, ill. egy adott tömeget különböző rugóállandójú rugókra akasztunk.

M16-4. Egy rugó végére 20 g tömegű testet akasztunk. Mekkorának kell lennie a rugóállandónak, hogy a test aJ nagyságú adagokban vegye fel az energiát? – A kvantummechanika
leírásából tudjuk, hogy az energia csak adagokban (kvantumokban) vehető fel vagy adható le,
és egy ilyen kvantum energiáját E = h∙ν alakban számíthatjuk ki. (h = 6,63∙10-34 Js)
m  20 g  2 102 kg
E  1 aJ  1018 J

D?

h  6, 63 1034 Js

Az energiakvantum nagyságából a kérdéses rezgés frekvenciája:
E  h   

E
1018 J
1
1


1016  0,1508 1016 Hz  1,508 1015 Hz .
34
h 6, 63 10 J s 6, 63
s

A rezgés frekvenciája, valamint a D rugóállandó és a rezgő m tömeg között – az előző mintafeladathoz hasonlóan – az alábbi összefüggés áll fenn:
D  m  02  m  42  2  2 102 kg  42 1,5082 1030

1
m 1
N
 179, 6 1028 kg 2
 1, 796 1030 .
2
s
s m
m

A rugóállandót – a fenti két paraméteres részeredmény összefésülésével – egy lépésben is kiszámolhattuk volna az alábbi módon:

D  m  02  m  42 2  m  42
D  m  4 2

E2 m 2
 E
h 2 2

h 

   2  , ekkor



E2
1036 J 2
8 2
2
2
30 kg
30 N
.

2

10
kg

4



10

1,
7
96

10
2
2
2
h
s
m
6, 632 1068 J 2 s 2 6, 63
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M16-5. A 0,9937 m hosszú matematikai inga (teljes) lengésideje kis kitéréseknél 2 s.
Mekkora a nehézségi gyorsulás?
  0,9937 m
T  2s
g?

A matematikai inga periódusidejének meghatározását célzó (a 16C. alfejezetben bemutatott)
levezetésnek ezúttal csak az eredményére hivatkozva:
T  2


g



T


2
g



T2


2
4
g

 g

4 2
4  3,142
m

0,
9937
m
 9,807 2 ,
2
2
T
s
4s

vagyis a matematikai inga az idő mérése mellett a nehézségi gyorsulás egyszerű mérését is
lehetővé teszi. Ehhez csak az inga (a gyakorlatban a fonál) hosszának, valamint a hozzá tartozó lengési periódusidőnek a mérése szükséges.
Mivel a teljes lengésidő 2 s, vagyis a két szélső helyzet közötti fél lengést az inga 1 s alatt
teszi meg, a feladatban szereplő ingát másodpercingának is szokás nevezni.

M16-6. Mutassuk meg, hogy a fizikai inga lengését leíró mozgásegyenlet valóban a harmonikus rezgőmozgáséhoz hasonló, és az inga lengési periódusideje a 16C. alfejezetben megadott
összefüggéssel írható le!
Vegyünk egy O pontban felfüggesztett m tömegű, az O-n átmenő vízszintes forgástengelyre
vonatkozóan Θ tehetetlenségi nyomatékú fizikai ingát, melynek S súlypontja a forgástengelytől s távolságra található! − A φ szöggel kitérített ingára az egyedüliként rá ható
G = mg nehézségi erő az alábbiak szerinti forgatónyomatékot fejti ki:


A rögzített tengely körül forgó merev testek
mozgásegyenlete (14C. alfejezet) szerint e
forgatónyomaték nagysága:
M     



d 2
 .
 
dt 2

A forgatónyomatékot „erő × erőkar” alakban
felírva, az S súlypontban ható G nyomatéka:

M  G  k  mg   s  sin    mgs  sin  .
A fenti két kifejezést egyenlővé téve, és figyelembe véve a forgatónyomaték egyensúlyi
állapotba visszatérítő hatását, az alábbi mozgásegyenlet írható fel:
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  mgs  sin   mgs   ,


amelyben a kis szögek szinuszaira érvényes (a matematikai ingánál felhasznált) közelítést is
alkalmaztuk. A tehetetlenségi nyomatékkal történő leosztás és a fizikai inga ω0 lengési
körfrekvenciájának bevezetése után a harmonikus rezgőmozgáséhoz formailag hasonló
mozgásegyenletet kapunk:
  
(fizikai inga) 

mgs
mgs
 
  02   0
  
0  




mgs 
 0 

 



D
(harmonikus rezgőmozgás) 
x  02 x  0  0 

m 


Mindezekből kiindulva a fizikai inga mozgására az alábbi megállapítások tehetők:


Kis szögkitérések esetén a fizikai inga lengései is a harmonikus rezgőmozgás mintájára
tárgyalhatók (a kitérés szöge az időnek szinuszos függvénye).



A fizikai inga lengési periódusideje: 0 



Az  r 

mgs 2


 T  2


T
mgs


mennyiséget a fizikai inga redukált hosszának nevezve, lengésideje a matems

matikai ingáéval megegyező alakba írható: T  2

r
. Eszerint a fizikai inga teljes
g

tömegét a forgástengelytől ℓr távolságban egy súlytalan, nyújthatatlan fonál / vékony rúd
végéhez rögzítve, a keletkező „redukált” inga matematikai ingaként lengene.

M16-7. Mutassuk meg, hogy a torziós inga forgási rezgéseit leíró mozgásegyenlet valóban a
harmonikus rezgőmozgáséhoz hasonló, és a forgási rezgés periódusideje a 16C. alfejezetben
megadott összefüggéssel írható le!
Vegyünk egy D* direkciós nyomatékú, hossztengelye körül elcsavarható huzalra függesztett,
az erre a forgástengelyre vonatkozóan Θ tehetetlenségi nyomatékú testet! – Az így előálló
torziós ingára annak φ szöggel történő elcsavarásakor M   D visszahajtó nyomaték hat.
Ezt a forgatónyomatékot beírva a huzal mint tengely körül forgó merev test mozgásegyenletébe, az alábbi egyenlethez jutunk:
  
  D  0  
 
M   D   
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A fenti mozgásegyenlet a harmonikus rezgőmozgáséhoz hasonló, hiszen a forgási rezgések
körfrekvenciájának bevezetésével az alábbi alakra hozható:

D 
2

  0   0  0 


 

Eszerint a torziós inga harmonikus forgási rezgéseket végez az alábbi periódusidővel:
D 2 

0 

 T  2


T
D
Jelen megfontolások és az előző feladat legfontosabb tanulsága, hogy az egyensúlyi helyzettől
történő kis kitérések esetén a harmonikus rezgőmozgás, a matematikai inga és a fizikai inga
lengései, valamint a torziós inga forgási rezgései azonos módszertan szerint tárgyalhatók;
különbséget csak a kiinduló mozgásegyenletek felírása jelent. (Ennek fényében nem meglepő,
hogy az egységes megoldási minta alapján meghatározott periódusidőket leíró összefüggések
formailag oly hasonlóak.)
F16. Gyakorló feladatok és kérdések
F16-1. Hogyan írható le a harmonikus rezgőmozgás kitérés–idő függvénye? Az összefüggésben szereplő mennyiségek jelentését is írja le!

F16-2. Egy rezgő tömegpont mozgását a következő összefüggés írja le:


x(t)  2 cm  sin  0,5  t   .
2


Mikor lesz maximális a gyorsulás, és mekkora a gyorsulás maximuma?

F16-3. Egy rugót 3 N erő 15 mm-rel nyújt meg. Mekkora periódusidejű rezgést végez a rugóra akasztott 80 dkg tömegű test?

F16-4. A tapasztalatok szerint a kétatomos klórmolekulát 8,68∙1013 Hz frekvenciájú fény
gerjeszt rezgésre. A klórmolekula relatív atomtömege 71, a szintén kétatomos jódmolekuláé
pedig 254 (atomi tömegegység). Feltételezve, hogy a két molekulában a „rugóállandó” körülbelül egyenlő, becsülje meg a jódmolekula rezgési frekvenciáját!
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F16-5. Mekkora rugóállandójú rugót válasszunk, ha azt akarjuk, hogy a ráakasztott 0,1 kg
tömegű test rezgésének frekvenciája megegyezzen a 20 cm hosszú fonálinga lengési frekvenciájával? Mekkora az előbbi, rezgő- és ingamozgást végző testek maximális sebessége, ha a
rezgés amplitúdója 2 cm, és az inga maximálisan 5°-kal tér ki a függőlegeshez képest?

F16-6. A 16-9. ábrán látható metronóm egy-egy lengési periódusát ábrázoló (az ingamozgást
rögzítő videofelvételen alapuló) képsorok alapján hogyan változtatható az eszköz periódusideje? A fizikai ingák periódusidejére vonatkozó összefüggésben melyik mennyiség hogyan
változik, hogy a képsorokon látható hatást tapasztalhassuk?

F16-7. Egy 40 cm hosszú, 2 mm átmérőjű sárgaréz drót végére
30 cm hosszú, 60 dkg tömegű rudat erősítünk a rúd középpontjánál.
A vízszintes helyzetben függő rúd közvetítésével enyhén elcsavarva
a drótot, majd magára hagyva a rendszert, az torziós ingaként
viselkedik. Mekkora a drót D* direkciós nyomatéka, ha a rúd 1 s
periódusidejű forgási rezgéseket végez a drót mint tengely körül?

F16-8. Foglalja rendszerbe a harmonikus rezgőmozgás mintájára tárgyalható mozgásokról
tanultakat! Táblázatában tüntesse fel a rugóra függesztett (vagy két vízszintesen kifeszített
rugó által közrefogott) test és a fejezetben szereplő ingafajták mozgásának típusát (az esetleges peremfeltételekkel), mozgásegyenletét, kitérés−idő függvényét és periódusidejét!
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F16-9. Mitől és hogyan változik az lenti képsorokon feltüntetett fizikai ingák periódusideje?
(Bal oldalon egy ún. csuklós inga, jobb oldalon egy állítható lengési síkú fizikai inga látható;
utóbbit közel vízszintes lengési sík esetén horizontális ingának nevezik.) A fizikai ingák
periódusidejére vonatkozó összefüggésben melyik mennyiség hogyan változik, hogy a képsorokon látható hatásokat tapasztalhassuk?
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17. HARMONIKUS REZGÉSEK ÖSSZETEVÉSE. REZGÉSEK FELBONTÁSA, FOURIER TÉTELE
A gyakorlati életben sokszor előfordul, hogy a vizsgált test vagy rendszer egyszerre két (vagy
több) rezgést végez, így mozgása az ezek kombinációjából kialakuló rezgőmozgás lesz. Ezen
összetett rezgőmozgások közül jelen fejezet két fő fajtát tárgyal: az egyirányú, illetve az
egymásra merőleges rezgések összetételéből létrejött rezgéseket. Azért elég csak ezt a kettőt
vizsgálni, mert az összes többi rezgés is ezekre vagy ezek kombinációira vezethető vissza.
Bár a rezgések összetevése és felbontása a rengeteg kísérleti és hétköznapi példával illusztrálható rezgőmozgáshoz képest talán a gyakorlati élettől elrugaszkodottabb témakörnek tűnik,
valójában már mindenki találkozott vele anélkül, hogy ez tudatosult volna benne. A rezgőmozgásokra példaként felhozott hangképzés során ugyanis általában több frekvenciájú rezgést
tartalmazó hang keletkezik; az egyetlen frekvenciával jellemezhető tiszta beszéd- vagy énekhang keltése speciális hangképzési technikát igényel. De klasszikus hangszereink legnagyobb
részének (akár egy egyszerű hangvilla) hangja is több különböző frekvenciájú rezgés összegződése révén jön létre. E hangok frekvencia szerinti összetételének (színképének vagy
spektrumának) meghatározása pedig éppen ellentétes irányú folyamaton, az érzékelt eredő
rezgés felbontásán alapul – lényegében ezt a feladatot látja el a belső fülben található csiga is.
Jelen fejezet célja tehát a rezgések összeadására vonatkozó alapozó ismeretek összegyűjtése
és rendszerbe foglalása, hogy későbbi (fizikai) tanulmányaink során már építhessünk ezekre
az ismeretekre, ill. tudásunk elmélyítése vagy ismétlés céljából visszakereshessük őket.
17A. A rezgések összeadásának matematikai alapjai
Mivel a harmonikus rezgőmozgások az előző fejezetben mondottak szerint szinuszfüggvénnyel írhatók fel, ezért legelső lépésben a matematikai összefoglaló M1-1. feladatában
összegyűjtött trigonometriai azonosságokat egészítenénk ki azokkal a formulákkal, melyeket
a harmonikus függvények valamilyen formában történő összeadásával kapcsolatban a továbbiakban alkalmazni fogunk. Ezek – a rutinszerűen használt – azonosságok a következők:
(A1)

sin       sin   cos   cos   sin 

(A2)

cos       cos   cos   sin   sin 

(A3)

   
 
sin   sin   2  cos 
  sin 

 2 
 2 
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17B. Párhuzamos rezgések összeadása
Egyirányú x1(t) és x2(t) harmonikus rezgések összetevése során a részrezgésekkel azonos
irányú és frekvenciájú X(t) harmonikus rezgést kapunk, melynek kitérése az egyes rezgések
kitéréseinek egyszerű algebrai összeadásával számítható ki:
X(t)  x1 (t)  x 2 (t) .
Tekintsünk most példaképpen két egyirányú, azonos ω körfrekvenciájú harmonikus rezgést:

x1 (t)  A1  sin  t  1  és x 2 (t)  A 2  sin  t  2  ,
ahol A1 és A2 az összeadandó részrezgések amplitúdóit, φ1 és φ2 pedig kezdőfázisait jelölik.
Az ezek összetevéséből kapott szintén harmonikus rezgés kitérését az alábbi alakúnak várjuk:

X(t)  A  sin  t    .
Az x1(t) és x2(t) összegzésével létrejövő rezgésforma meghatározásához tehát az eredő A
amplitúdót és Φ fázisállandót kell kiszámítanunk. Ennek első lépéseként a szögek összegének
szinuszára vonatkozó (A1) azonosságot mindhárom kitérés–idő függvényre alkalmazva:

x1 (t)  A1 sin  t  1   A1  sin t  cos 1  A1  cos t  sin 1
x 2 (t)  A 2 sin  t  2   A 2  sin t  cos 2  A 2  cos t  sin 2
X(t)  A sin  t     A  sin t  cos   A  cos t  sin 
A fenti alakban felírt kitérés–idő függvények algebrai összegzése az alábbi eredményt hozza:

x1 (t)  x 2 (t)   A1 cos 1  A 2 cos 2  sin t   A1 sin 1  A 2 sin 2  cos t 

X(t)  A cos   sin t  A sin   cos t

Mivel mindkét kifejezés ugyanazt a rezgést írja le, ezért a színessel kiemelt sinωt és cosωt
együtthatói megegyeznek, azaz:
A cos   A1 cos 1  A 2 cos 2
A sin   A1 sin 1  A 2 sin 2

(*)

A két egyenlet összeadásával és négyzetre emelésével az összetett rezgés eredő amplitúdója:
A 2 cos 2   A 2 sin 2    A1 cos 1  A 2 cos 2    A1 sin 1  A 2 sin 2 
2



2



A 2 cos 2   sin 2   A12 cos 2 1  A 22 cos 2 2  2A1 cos 1A 2 cos 2 
 A12 sin 2 1  A 22 sin 2 2  2A1 sin 1A 2 sin 2
A „sin2α + cos2α = 1” azonosságot az egyes amplitúdó-négyzetekre alkalmazva, ill. a
kétszeres szorzatokat összevonva fenti egyenletünk lényegesen egyszerűsödik:

A 2  A12  A 22  2A1A 2  cos 1 cos 2  sin 1 sin 2  ,
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melynek utolsó tagjában felismerve a szögek összegének koszinuszára vonatkozó (A2)
azonosságot, majd az egyenletből négyzetgyököt vonva az alábbi végeredményt kapjuk:

A  A12  A 22  2A1A 2 cos(1  2 ) .
Az eredő rezgés amplitúdója tehát a részrezgések amplitúdóitól és kezdőfázisainak különbségétől függ. – Az eredő rezgés fázisállandója a (*)-gal jelölt egyenletpár alsó és felső tagjának egymással való elosztásából:
A sin 
A sin 1  A 2 sin 2
 tg  1
.
A cos 
A1 cos 1  A 2 cos 2

Bár a fenti általános érvényű eredményből is kiszámítható, de külön is érdemes megvizsgálni
azt a lehető legegyszerűbb esetet, amikor az összeadandó rezgések amplitúdói is azonosak. Ez
esetben az eredő pillanatnyi kitérés egyenlete a következő alakban adható meg:

X(t)  x1 (t)  x 2 (t)  A sin(t  1 )  A sin(t  2 )  A sin(t  1 )  sin(t  2 )  .
Felhasználva a két különböző szög szinuszának összegére vonatkozó (A3) trigonometrikus
összefüggést, az eredő rezgés az alábbi alakú lesz:
X(t)  A  2 cos

(t  1 )  (t  2 )
(t  1 )  (t  2 )
  2
  2 

 sin
 2A cos 1
 sin  t  1

2
2
2
2 


Megvizsgálva a végeredményt megállapíthatjuk, hogy egy olyan szorzatot kaptunk, mely két
tagra bontható: egy időfüggetlen koszinuszos és egy időfüggő szinuszos kifejezésre. Előbbi az
összetett rezgés amplitúdójával, utóbbi a harmonikus jelleget meghatározó szinuszos időfüggéssel hozható kapcsolatba:
  2
  2 

X eredő (t)  A eredő  sin(t  eredő )  A eredő  2A cos 1
; eredő  1
.
2
2 


Az eredő amplitúdó tehát a közös A amplitúdó mellett a részrezgések közötti (kezdő)
fáziskülönbségtől függ; az eredő rezgés kezdőfázisa pedig a két fázisállandó számtani közepe.
Ezen eredményünk néhány, kézi számolással is egyszerűen ellenőrizhető példán keresztül: 0°,
45°, ill. 180° kezdőfázis-különbség esetén különösen jól szemléltethető. Az ezt automatizáló,
tetszőleges párhuzamos rezgések összeadására alkalmas demonstrációs programunk e rezgések kitérés–idő grafikonjai mellett az y-irányú vetületet szolgáltató körmozgások helyvektorait (forgóvektorokat) is kirajzolja (17-1. ábra). A rezgések összegét ebben a megközelítésben
a két összeadandó rezgés (közös ω szögsebességű) forgóvektorainak eredője jeleníti meg:
Xeredő(t) amplitúdója a vektori eredő hosszával egyenlő, míg kezdőfázisát valóban a két
kezdőfázis átlagértéke adja meg. (Az eredő vektor szintén ω szögsebességgel forog.)
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17-1. ábra
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17C. A lebegés (lüktetés) jelensége
Tekintsünk most egy olyan – az előzőektől eltérő – esetet, melynek során két egyirányú,
azonos amplitúdójú, nulla kezdőfázisú, de eltérő frekvenciájú rezgést adunk össze. Ekkor az
(A3) azonosság felhasználásával az eredő kitérés egyenlete:
   2
X(t)  2A cos  1
 2


   2
t   sin  1

 2


t .


A két közel azonos frekvenciájú (ω1 ≈ ω2) rezgés esete annyiban speciális, hogy ekkor a
koszinuszos tag lassan változik az időben, így az összetett rezgés olyan harmonikus rezgésnek
tekinthető, melynek amplitúdója a 0 és 2A érték között lassan ingadozik. – Ezt a jelenséget
lebegésnek nevezzük, mely két hangvillával az alábbiak szerint könnyen bemutatható.
A kísérletben két egyforma hangvillát használunk, melyek közül az egyik frekvenciáját
a szárára csavarozható kis nehezékkel elhangoljuk. A gumikalapács által egyszerre rezgésbe hozott hangvillák mikrofonnal rögzített, majd elektromos jellé alakított és felerősített hangja egy oszcilloszkóp segítségével „vizualizálható” (17-2. ábra), hiszen az
eszköz kijelzőjén az eredő rezgés kitérésének időfüggését látjuk. (Terjedelmi korlátok
miatt nem mutatjuk be, de egyetlen hangvilla esetén valóban a 16-12. ábrán látható

17-2. ábra

lézeres-forgótükrös berendezés által kirajzolt

szinuszgörbét látnánk.) A 17-3.a. ábra szerint elhangolt, ill. gyári beállítású hangvillákról felvett eredő kitérés-idő függvény a várakozásnak megfelelően egy idővel relatíve lassan változó
koszinuszfüggvénnyel („burkolóval”) modulált nagy frekvenciájú szinuszgörbe (17-3.b.
ábra). A mikrofonnal ellentétben azonban
fülünk csak a kis frekvenciájú burkolónak
megfelelő amplitúdóváltozást, ill. az ezzel
járó periodikus halkulás-hangosodás keltette
lüktetést érzékeli − innen a jelenség neve.
17-3. ábra
329

17. HARMONIKUS REZGÉSEK ÖSSZETEVÉSE. REZGÉSEK FELBONTÁSA, FOURIER TÉTELE
Az eredő hangérzet és a lassan változó koszinuszos burkoló ismeretében a lebegés frekvenciáját könnyen meghatározhatjuk. Az amplitúdót megadó függvény periódusideje ugyanis:
Tburkoló 

2
burkoló



2
2  2
,

1  2 1  2
2

amely időtartam alatt a 17-3.b. ábra szerint a 0 – 2A – 0 – 2A (– 0) amplitúdóváltozásnak
megfelelő két hangosodást hallunk. Mivel fülünk az azonos amplitúdójú rezgésállapotok
fázisai között nem képes különbséget tenni, így a hangérzet szempontjából a burkoló fél
periódusának hossza a releváns. Ezt az időtartamot lebegési időnek nevezzük:
leb 

Tburkoló 1 2  2
2
2
1
.




2
2 1  2 1  2 2 1  2  2 1   2

A két egymást követő hangosodás (Aeredő = 2A) vagy halkulás (Aeredő = 0) között eltelt lebegési
idő reciproka a lebegés frekvenciáját határozza meg, ami éppen az összeadott részrezgések
frekvenciájának különbségével egyenlő:
 leb 

1
 1   2 .
leb

Eszerint – a hangvillák példájánál maradva – egy 440 Hz-es (zenei „a” hangot adó) és egy
439 Hz-re elhangolt hangvilla egyszerre történő megszólaltatásakor a másodpercenkénti 440es rezgésszám helyett mindössze egyetlen hangosodást-halkulást hallunk. (Ez a lebegés a
frekvenciakülönbség eltűnésével megszűnik, ami egy ismeretlen frekvencia meghatározását is
lehetővé teszi, ha a másik rezgés ismert frekvenciáját mi magunk változtathatjuk.)

17-4. ábra
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A lebegés jelenségét a 17-1. ábra kapcsán már megismert programmal szemléltetve azt
tapasztaljuk, hogy az eredő amplitúdó 0 és 2A (általánosan pedig az amplitúdók különbsége és
összege) közötti változását az okozza, hogy az összeadandó rezgések kissé eltérő szögsebességű forgóvektoraiból képzett eredő hossza időben nem állandó: az éppen egy irányba
mutató részrezgés-vektorok hosszainak 2A összegétől az ellentétes irányban álló vektorok
zérus eredőjéig az idő függvényében periodikusan változó értéket vesz fel (17-4. ábra).
17D. Merőleges rezgések összeadása
Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, mit eredményez két egymásra merőleges, azonos
frekvenciájú rezgés összege, ha a rezgések között δ fáziskülönbség van. Az összeadandó
rezgések amplitúdóit a-val és b-vel (a ≠ b), közös körfrekvenciájukat pedig ω-val jelölve:
x(t)  a  sin  t 
y(t)  b  sin  t   

A két rezgés összegzéséhez osszunk le az amplitúdókkal, majd a második egyenletre
alkalmazzuk a szögek összegének szinuszára vonatkozó (A1) trigonometriai azonosságot:
x(t)
 sin  t 
a
y(t)
 sin  t     sin t  cos   cos t  sin 
b

Vegyük észre, hogy a felső egyenlettel kifejezett sin(ωt) az alsó egyenletben is megjelenik,
sőt abban a cos(ωt) is helyettesíthető az alábbi módon:
2

 x(t) 
sin t  cos t  1  cos t  1  sin t  1  
 .
 a 
2

2

2

Induló egyenleteink „összegyúrásával” csak egy (lényegében az alsó) egyenletünk maradt:
y(t) x(t)
x 2 (t)

 cos   1  2  sin 
b
a
a
A további feladatunk az, hogy ezt az egyenletet a jelenleginél értelmezhetőbb formájúra
alakítsuk át. Ennek első lépése célszerűen a négyzetgyök alábbi módon történő felszámolása:
2

2
y(t) x(t)
x 2 (t)
 y(t) x(t)
  x (t) 

 cos   1  2  sin   

cos    1  2  sin 2  .
b
a
a
a
a 
 b
 

A négyzetre emelés elvégzése és a zárójel felbontása után egyenletünk az alábbi alakot ölti:
y 2 (t)
y(t) x(t)
x 2 (t)
x 2 (t) 2
2
2
2
cos   2 cos   sin   2 sin  .
b2
b a
a
a
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A zölddel kiemelt egynemű tagok – a „sin2δ + cos2δ = 1” azonosságot használó – összevonásával a két merőleges rezgés összege az alábbi végeredmény formájában fogalmazható meg:
x 2 (t) y 2 (t)
x(t) y(t)
 2 2
cos   sin 2  .
2
a
b
a b
Ez az egyenlet egy olyan ellipszist ír le, melynek
alakja (fél nagytengelyének A, ill. fél kistengelyének B hossza) és állása (a nagytengely vízszintessel bezárt β szöge) az összetevő rezgések a, b
amplitúdóitól és δ fáziskülönbségétől függ (17-5.
ábra). − Ha a rezgések frekvenciája különböző,
akkor a rezgések összeadása bonyolult görbéket:
ún. Lissajous-görbéket eredményez. (Egy ilyen
esetre láthatunk példát az M17-5. feladatban.)

17-5. ábra

Az egymásra merőleges rezgések kísérleti úton történő összeadása a 16-12. ábrán bemutatott,
a hangvilla-rezgéseket analóg módon kirajzoló berendezés módosításával az alábbiak szerint
lehetséges. A keskeny lézernyalábot ezúttal is egy függőlegesen álló hangvilla egyik szárára
szerelt kicsiny tükörre irányítjuk, de az innen visszaverődő fénysugár útjába a forgótükör
helyett egy vízszintesen rögzített hangvillát helyezünk (17-6. ábra). Ennek a függőleges hangvilla felé néző szárára egy hasonló tükröt
szerelve, az onnan visszaverődő fénysugár
az előadóterem túlsó szélén lévő falra vetül.
A hangvillák egyidejű megszólaltatásakor e
fénysugár eredeti haladási iránytól való eltérülése mind a függőleges, mind a vízszintes
hangvillák rezgésének hatását magán hordozza, így a falon a 17-6. ábra alsó felén

17-6. ábra

láthatóhoz hasonló mintázatokat hozza létre.

(Az ábrán a 3:2-es frekvencia-aránynak megfelelő, balról második rezgéskép a hangvillák
közötti fáziskülönbség ingadozása folytán időben a kis képsornak megfelelően változik.)
17E. Fourier tétele
Az előzőekben láthattuk, hogy harmonikus rezgések összetevése során általában szintén
periodikus folyamatokat kapunk eredményül. Ez a megállapítás meg is fordítható, és éppen
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ezt mondja ki a Fourier-tétel: általában bármilyen periodikus f(t) folyamat − amelynek
periódusa T, azaz f(t+T) = f(t) − egyértelműen előállítható olyan, megfelelő amplitúdókkal és
fázisállandókkal bíró harmonikus rezgések összegeként, amelyek körfrekvenciái az adott f(t)
jelalak ω=2π/T körfrekvenciájának egész számú többszörösei:


f (t)  A 0  A1 sin(t  1 )  A 2 sin(2t  2 )  ...  A n sin(nt  n )  ...   A k s in(kt  k )
k 0

Ennek a tételnek a későbbi gyakorlati munka
során nagy jelentősége lehet, mivel segítségével

lényegében

bármilyen

bonyolult,

nehezen kezelhető periodikus folyamatot
meglehetősen egyszerűen leírható harmonikus rezgések összegére vezethetünk vissza.
Egy ilyen felbontás eredményeként szemléletesen láthatjuk, hogy a kérdéses jel milyen
frekvenciájú összetevőket tartalmaz. (A körfrekvencia függvényében felrajzolt Ak és φk
grafikonokat, vagyis a felbontás eredményét
az f(t) jel Fourier-spektrumainak nevezzük.)
A Fourier-tétel nyomán nemcsak periodikus
jelek frekvencia szerinti felbontása, hanem
tiszta szinuszos összetevőkből történő előállítása is lehetséges, melyre a 17-7. ábra
mutat példát: a kék négyszögjelet egyre több
szinuszfüggvény pirossal jelölt összegével
egyre nagyobb mértékben közelítjük. (Az
egyes

k

értékekhez

tartozó

grafikon-

négyesek alján az amplitúdó- és fázisspektrumok láthatók, míg a jobb oldali
narancssárga hátterű grafikon az adott k
sorszámú szinuszos komponenst ábrázolja.)

17-7. ábra

333

17. HARMONIKUS REZGÉSEK ÖSSZETEVÉSE. REZGÉSEK FELBONTÁSA, FOURIER TÉTELE
M17. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M17-1. Hogyan linearizálhatók a cos2α, ill. sin2α függvények?
A feladat szerint a négyzetre emelt szögfüggvényekkel egyenértékű kifejezésben a cosα, ill.
sinα szögfüggvények csak első hatványon szerepelhetnek. Ehhez a szögfüggvények négyzeteit tartalmazó azonosságokat hívjuk segítségül:
1  cos 2   sin 2 
cos 2  cos 2   sin 2 
E két egyenlet összeadásával, ill. kivonásával rögtön adja magát a linearizálás lehetősége:
1  cos 2  2 cos 2 

cos 2  

1  cos 2  2sin 2 

1  cos 2
2

sin 2  

1  cos 2
2

Természetesen a fenti alakban felírt szögfüggvény-négyzetekre is érvényes, hogy
sin 2   cos 2  

1  cos 2 1  cos 2 1  cos 2  1  cos 2 2


 1 
2
2
2
2

M17-2. Egy anyagi pont két egyirányú, egymástól független rezgést végez, melyek
kitérés−idő függvényeit az alábbi egyenletek írják le:
 1  1 
  1
3  
x1 (t)  0, 04 m  sin  2   t  s   ; x 2 (t)  0, 02 m  sin  2    t   
4 
 s  4 
  s
Mi lesz az eredő mozgás? Közös koordináta-rendszerben ábrázolva a két függvényt, grafikus
úton „adja össze” az azonos időponthoz tartozó kitéréseket, és rajzolja meg az összegfüggvényt! Mekkora lesz az eredő rezgés amplitúdója, periódusideje, körfrekvenciája? Rajzolja
meg a forgóvektorokat is, és ebből is határozza meg az eredő rezgés amplitúdóját!
A két párhuzamos rezgés eredőjeként létrejövő rezgés meghatározásához első lépésként a
kitérés–idő függvényeiket alakítjuk könnyebben értelmezhető alakba:

 1

1 1
rad


x1 (t)  0, 04 m  sin  2  t  2 
s   0, 04 m  sin  2
 t s    ,
s
2
s 42 

 s
 1
3 
3 
 rad
x 2 (t)  0, 02 m  sin  2  t  2 
 t s    .
  0, 02 m  sin  2
s
2 
42 

 s
Ezekből egyértelműen leolvashatók a rezgések amplitúdói, körfrekvenciái és kezdőfázisai:
rad

rad
3 


; 1   és A 2  0, 02 m  2 cm ; 2  2
; 2  
A1  0, 04 m  4 cm ; 1  2
s
2
s
2
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A két párhuzamos rezgés tehát azonos frekvenciájú, így összegük – amint a feladat kiírása is
sugallja – háromféle módon is meghatározható:
(1) A kitérés–idő függvényekből leolvasott paramétereket behelyettesíthetjük a párhuzamos
rezgések összeadásánál (17B. alfejezet) levezetett általános összefüggésekbe.
Az eredő rezgés amplitúdója:

A  A12  A 22  2A1A 2 cos(1  2 ) 

 4 cm    2 cm 
2

2

  3 
 2  4 cm  2 cm  cos   
2 2 

A  16 cm 2  4 cm 2  16 cm 2  cos     20 cm 2  16 cm 2   1  4 cm 2  2 cm .
Az eredő rezgés kezdőfázisa:

3
 2 cm  sin
A sin 1  A 2 sin 2
2
2  4 cm 1  2 cm   1
tg  1

A1 cos 1  A 2 cos 2 4 cm  cos   2 cm  cos 3
4 cm  0  2 cm  0
2
2
4 cm  sin

tg 

4 cm  2 cm 2
sin 
 
cos 
0 cm  0 cm 0

 cos   0     2k  1


2

(k  )

(A tangens függvény határértéke ugyanis a nevezőjének zérushelyeinél tarthat a végtelenbe; ld. a matematikai összefoglaló 1-5. ábráját.) Az eredő rezgés kezdőfázisának a legegyszerűbb, k = 0-nak megfelelő értéket választva:  


.
2

Az eredő rezgés periódusideje:
Az eredő rezgés körfrekvenciája a részrezgésekével megegyező, így periódusideje is:
  2

rad 2
2 2 rad

 T

1s .
s
T

rad
2
s

(2) Az imént kiszámolt periódusidőnek a rezgések grafikus összeadásánál vesszük nagy
hasznát, hiszen az időtengely skálázásában segít. Az egyes időpillanatokhoz célszerűen
hozzárendelve a rezgés fázisait (T ↔ 2π; T/2 ↔ π; T/4 ↔ π/2; 3T/4 ↔ 3π/2 stb.), az x1(t)
és x2(t) szinuszfüggvények kézzel is könnyen felrajzolhatók a „nevezetes” pontokban. (A
sin(α) első negyed-periódusában ugyanis sin(0) = 0, sin(π/6) = 1/2; sin(2π/6) =

3 2 és

sin(π/2) = 1.) – A két rezgés (lenti ábrán kékkel és zölddel jelölt) kitéréseinek manuális
összeadásával az eredő rezgés képét (a lenti ábrán piros színű görbét) kapjuk eredményül.
A grafikonról szintén leolvasható, hogy az eredő amplitúdó a két amplitúdó különbsége
(4 cm – 2 cm = 2 cm), a periódusidő a részrezgésekével megegyező (1 s), és a kezdőfázis
π/2 (hiszen a szinuszfüggvény t = 0-ra a zérushely helyett a maximumával kezdődik).
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(3) Az azonos szögsebességű forgóvektorokat ábrázoló grafikonon a t = 0 s-nak megfelelő
pillanatképet ábrázolva az 1. rezgésnek megfelelő, A1 = 4 cm hosszúságú r1 helyvektor
függőlegesen felfelé (φ1 = 90°), a 2. rezgésnek megfelelő, A2 = 2 cm hosszúságú r2 helyvektor pedig függőlegesen lefelé (φ1 = 270°) állna. Kettejük eredője valóban egy 2 cm
hosszúságú, az r1 irányába mutató vektor, ami alátámasztja az eredő rezgés amplitúdójára
és kezdőfázisára kapott eredményeinket.

M17-3. Határozzuk meg három egyirányú, egyenlő frekvenciájú és amplitúdójú, egymáshoz
képest 2π/3 rad fáziskésésű rezgés eredőjének amplitúdóját és fázisszögét!
A szóban forgó rezgések közötti fáziskésés – matematikai értelemben a szinuszfüggvényeik
argumentumai közötti eltérés – a legegyszerűbben úgy hozható létre, ha az egyes rezgéseket
különböző kezdőfázisú állapotokból egyszerre indítjuk. (Ez praktikusan a t = 0-hoz tartozó
induló rezgésállapotok különbségét jelenti, pl. a rugókra függesztett testek esetén különböző
megnyúlásokhoz tartozó kezdőállapotokat. Az így elengedett testek – azonos tömeget és
rugóállandót feltételezve – egyforma periódusidejű, de egymáshoz képest időben eltolt
rezgőmozgásokat végeznek.) Az összeadandó három rezgés kitérés–idő függvénye így:

x1 (t)  A  sin  t 
2 

x 2 (t)  A  sin  t 

3 

4 
2 


x 3 (t)  A  sin  t 
  A  sin  t   ,
3 
3 



ahol a legutolsó reláció a feladathoz készített jobb oldali vázlat
(t = 0-ra ábrázolt forgóvektorok) alapján egyértelműen látszik.
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Az eredő rezgés a fenti – lehető legegyszerűbben kialakított 2π/3 fáziskülönbségű – rezgések
algebrai összege lesz (A amplitúdójuk közös):
2 
2 


X(t)  x1 (t)  x 2 (t)  x 3 (t)  A  sin  t   A  sin  t 
  A  sin  t 

3 
3 



Mivel a rezgések zavartalanul összegződnek (szuperponálódnak), vagyis egymás hatását
nem befolyásolják, így a fenti összegzés szempontjából mindegy, melyik két taggal kezdünk:
2 
2 


y(t)  x 2 (t)  x 3 (t)  A  sin  t 
  A  sin  t 
,
3 
3 



melyre a szinuszok összegére vonatkozó trigonometriai azonosságot alkalmazva:

2
2  
2 

 t 
 t 
   t 

3
3  
3 
y(t)  2A  cos 
 sin 
2
y(t)  2A  cos

 
2 
4
   t 

3
 
  2A  cos 3  sin 2t
2
2
2

2


 1
 sin t  2A    cos   sin t  2A      sin t   A  sin t .
3
3

 2

Az eredő rezgés az így kapott részösszegnek az első rezgéssel képzett összege lesz:

X(t)  x1 (t)  y(t)  A  sin  t   A  sin  t   0 .
Azt kaptuk tehát eredményül, hogy a feladatban feltüntetett három rezgés eredője egy időben
állandó zérus kitérés, vagyis a rezgőmozgás teljes hiánya. (Egy x1(t), x2(t) és x3(t) rezgéseket
egyszerre végző test nyugalomban maradna, míg az egymás mellé helyezett rugókon függő
testek egyensúlyi helyzettől mért kitéréseinek előjeles összege lenne mindvégig zérus.)
Eredményünket a bal oldali ábrán látható forgóvektoros megjelenítéssel is ellenőrizhetjük, ha felidézzük az α irányszögű vektorok derékszögű komponenseiről az 1. fejezetben, valamint az
egyenletes körmozgás és harmonikus rezgőmozgás közötti kapcsolatról az előző fejezetben tanultakat. A feladatban megadott
(ugyan x-szel jelölt) kitérések ugyanis a forgóvektorok függőleges komponenseivel / vetületeivel egyenlők az alábbiak szerint:
y1 (t)  A  sin 0  0
y 2 (t)  A  sin

2
3
 A
3
2

3
 2 
 2 
y3 (t)  A  sin     A  sin    
2
 3 
 3 

Ezen y-vetületek összege láthatóan zérus:
y1 (t)  y 2 (t)  y3 (t)  0 ,
miként maguknak a forgóvektoroknak a
vektori eredője is nullvektort eredményezne.

Utóbbi állítás bizonyításához számítsuk ki a forgóvektorok vízszintes komponenseit is:
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x1 (t)  A  cos 0  A 1  A
x 2 (t)  A  cos

Ezen x-vetületek összege szintén zérust ad:
x1 (t)  x 2 (t)  x 3 (t)  0 ,

2
1 A
 A 
3
2 2

vagyis az eredő rezgés kitérés–idő függvénye

2
A
 2 
x 3 (t)  A cos     A cos

3
2
 3 

valóban: X(t)  0 .

M17-4. Mi lesz két egymásra merőleges, egyenlő frekvenciájú harmonikus rezgés eredője,
ha a közöttük lévő fáziskülönbség:
a) δ = 0 vagy π?
b) δ = π/2 vagy 3π/2?
c) δ = π/2 vagy 3π/2, és a rezgések amplitúdói is egyenlőek?
Jelen feladatban a merőleges rezgések összeadásának speciális eseteit tekintjük át a 17D. alfejezetben már levezetett általános eredményből kiindulva:
x 2 (t) y 2 (t)
x(t) y(t)
 2 2
cos   sin 2 
2
a
b
a b
(a) Ha δ = 0 vagy π, akkor a ferde ellipszist leíró általános egyenletünkből ennyi marad:
x 2 (t) y 2 (t)
x(t) y(t)
 2 2
 1  0 ,
2
a
b
a b
mely az „(a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2” azonosság szerint teljes négyzetté alakítható:
2

x 2 (t) y 2 (t)
x(t) y(t)  x(t) y(t) 
 2 2


  0.
2
a
b
a b
b 
 a

Az egyenlet mindkét oldalából négyzetgyököt vonva, majd ügyelve a másodfokú függvények páros tulajdonságára, megoldásunk a δ = 0 vagy π értéke szerint kettéválik:
δ = 0:
x(t) y(t)

0 
a
b

x(t) y(t)

 0 vagy
a
b

y(t) x(t)

0
b
a

Mindkét esetből az alábbi eredmény adódik:
y(t) x(t)
b

 y(t)  x(t) , ami egy egyenes egyenlete.
b
a
a

A létrejövő rezgést lineárisan poláros rezgésnek nevezzük, mert
a tömegpont eredő rezgése a kis ábrán látható egyenes mentén történik. (Az itt elhangzó
elnevezésekkel a későbbiekben akár a mechanikai, akár az elektromágneses hullámok
polarizációja során még találkozni fogunk.)
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δ = π:
x(t) y(t)

0 
a
b

x(t) y(t)
x(t) y(t)

 0 vagy 

0
a
b
a
b

Mindkét esetből az alábbi eredmény adódik:
y(t)
x(t)
b

 y(t)   x(t) ,
b
a
a

ami egy negatív meredekségű egyenes (ld. kis ábra) egyenlete. A
létrejövő lineárisan poláros rezgés ezen egyenes mentén zajlik.
(b) Ha δ = π/2 vagy 3π/2, akkor az ellipszist leíró egyenletünk az alábbi alakúvá válik:
x 2 (t) y 2 (t)
x(t) y( t)
x 2 (t) y 2 (t)


2

0

 2 1,
a2
b2
a b
a2
b
amely egy olyan ellipszis egyenlete, amelynek a hosszúságú fél
nagytengelye az x-tengellyel, míg b hosszúságú fél kistengelye
az y-tengellyel párhuzamos (ld. a jobb oldali kis ábrát).
A létrejövő rezgést elliptikusan polárosnak nevezzük, ugyanis az egyszerre végzett
merőleges rezgések eredményeként a tömegpont a fenti ábra szerinti ellipszis mentén
mozog (a lineárisan poláros rezgések oda-vissza mozgásával ellentétben mindig azonos
körüljárási irányban, amely a δ fáziskülönbség értékétől függ; utóbbira ld. a c) pontot).
(c) Ha δ = π/2 vagy 3π/2, és a részrezgések amplitúdó is egyenlőek (a = b), akkor az előző
ellipszist leíró egyenlet tovább egyszerűsödik:
x 2 (t) y 2 (t)
x(t) y(t)
 2 2
 0  1  x 2 ( t)  y 2 (t )  a 2 ,
2
a
a
a a
ami egy „a” sugarú kör egyenlete. A tömegpont ezen a körön
(ld. jobb oldali kis ábra) mindvégig azonos körüljárási irányban
mozog, így az eredő mozgást cirkulárisan poláros rezgésnek
nevezzük. (A körüljárás iránya ez esetben is δ értékétől függ.)
A körpályák körüljárási iránya az eredő rezgést végző test alkalmas időpillanatokban felvett pozícióiból könnyen meghatározható.
Pl. δ = π/2 esetén az első ilyen pillanat a
t0 = 0, míg a második t1 időpont olyan legyen, hogy az x-irányú rezgés fázisa π/2
(ld. jobb oldali ábrapár). Ekkor ugyanis a
tömegpont P0, ill. P1 helyének x és y komponensei:
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x(t 0 )  a  sin  t 0   a  sin   0   a  sin  0   0





  P0  P0  0, a  , illetve



y(t 0 )  a  sin  t 0    a  sin   0    a  sin    a 
2
2


2



x(t1 )  a  sin  t1   a  sin    a 1  a

2

  P1  P1  a, 0  .


 
y(t1 )  a  sin  t1    a  sin     a  sin     0

2

2 2
E két pozícióból már leszűrhető, hogy a tömegpont az óramutató járásával egyező irányban halad a körpályán (ld. a P0 és P1 pontokat is ábrázoló rajzot) – a δ = π/2 fáziskülönbséghez tartozó eredő mozgást ezért jobbra cirkulárisan poláros rezgésnek nevezzük.
A δ = 3π/2 esetre ugyanezt a módszert alkalmazva, vagyis a tömegpont helyzetét a t0 = 0
és ωt1 = π/2-nek megfelelő t1 időpillanatokban vizsgálva az alábbi eredményt kapjuk:

x(t 0 )  a  sin  t 0   a  sin   0   a  sin  0   0



3 
3 
  P0  P0  0, a 


 3 
y(t 0 )  a  sin  t 0    a  sin   0    a  sin    a 
2 
2 


 2 



x(t1 )  a  sin  t1   a  sin    a 1  a

2

  P1  P1  a, 0  .
3 

  3 
y(t1 )  a  sin  t1    a  sin     a  sin  2   0 

2 

2 2 
A tömegpont az óramutató járásával ellentétesen halad a körpályán (ld. a jobb oldali
rajzot) – a δ = 3π/2 fáziskülönbséghez tartozó eredő mozgást ezért balra cirkulárisan poláros rezgésnek nevezzük.

M17-5. Számítsa ki és ábrázolja az alábbi két, egymásra merőleges rezgés eredőjét:




x(t)  a  sin  t   ; y(t)  a  sin  2t  
2
2



Az összegzendő rezgések a feladatban megadottnál egyszerűbb alakra is hozhatók, ugyanis:




x(t)  a  sin  t    a  sin t  cos  a  cos t  sin  a  sin t  0  a  cos t 1  a  cos t
2
2
2






y(t)  a  sin  2t    a  sin 2t  cos  a  cos 2t  sin  0  a  cos 2t  a  cos 2t
2
2
2



0

1
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(Ezek a kitérés–idő függvények szintén harmonikus rezgéseket írnak le, hiszen a koszinusz is
„harmonikus” függvény, amely – a matematikai áttekintőben szereplő 1-5. ábra szerint – π/2
fázissal történő eltolást követően tökéletesen fedésbe hozható az ugyanolyan periódusú
szinuszfüggvénnyel.) A zölddel kiemelt egyszerűbb rezgéseket leíró egyenleteket a merőleges rezgések összeadásánál bevett módszerrel „gyúrhatjuk egybe”:
 Az első egyenletből küszöböljük ki az időfüggést:
x(t)  a  cos t  cos t 

x(t)
.
a

 A második egyenletre alkalmazzuk a kétszeres szög koszinuszára vonatkozó azonosságot:





y(t)  a  cos 2t  a  cos 2 t  sin 2 t .

Utóbbi egyenletet csak cos(ωt)-t tartalmazó formára alakítva (a „sin2x + cos2x = 1” azonosság segítéségével), majd beírva annak első egyenletből származó kifejezését:

 x 2 (t) 
y(t)  a   cos 2 t  sin 2 t   a  cos 2 t  1  cos 2 t   a   2 cos 2 t   a  2 2  ,
 a






amiből rögtön adódik a rezgések összegét leíró kifejezés:
x 2 (t)
2
y(t)  a  2 2  a  x 2 (t )  a .
a
a

Ez egy olyan parabola egyenlete, amelynek csúcspontja y = (−a)ban van, és −a ≤ x(t) ≤ a folytán a jobb oldali ábrán látható alakot
ölti. (Néhány pontját kézzel magunk is könnyen kiszámolhatjuk.)
A végeredmény helyességét a tetszőleges merőleges rezgések összegét interaktívan kirajzoló
demonstrációs programunkról készült képernyőkép is igazolja: a feladatban megadott 1:2
frekvencia-arányú, egyaránt π/2 kezdőfázisú rezgések együttesének hatására a tömegpont
valóban egy nyílt Lissajous-görbén (a feladatban kiszámolt parabolaíven) mozog oda-vissza.
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F17. Gyakorló feladatok és kérdések
F17-1. A szögek összegének szinuszára, ill. koszinuszára vonatkozó összefüggések – a fejezet elején szereplő (A1) és (A2) trigonometriai azonosságok – alkalmazásával írjuk fel a kétszeres szögekre (sin2α, cos2α) vonatkozó azonosságokat!

F17-2. Egy anyagi pont két egyirányú, egymástól független rezgést végez, melyek
kitérés−idő függvényeit az alábbi egyenletek írják le:
  1
 1 

x1 (t)  0, 04 m  sin  2  t  ; x 2 (t)  0, 02 m  sin  2    t    
 s 

  s
Mi lesz az eredő mozgás? Közös koordináta-rendszerben ábrázolva a két függvényt, grafikus
úton „adja össze” az azonos időponthoz tartozó kitéréseket, és rajzolja meg az összegfüggvényt! Mekkora lesz az eredő rezgés amplitúdója, periódusideje, körfrekvenciája? Rajzolja
meg a forgóvektorokat is, és ebből is határozza meg az eredő rezgés amplitúdóját!

F17-3. Mi lesz két azonos frekvenciájú, azonos irányú rezgés összege? Mitől függ a keletkező rezgés amplitúdója (és kezdőfázisa)?

F17-4. Milyen lesz az alábbi két, egymásra merőleges rezgés eredőjeként létrejövő rezgőmozgás pályája? (Megoldási javaslat: küszöbölje ki a t paramétert!)

 1 
 1
x(t)  2 m  sin  2  t  ; y(t)  2 m  sin  2  t  
2
 s 
 s

F17-5. Milyen rezgést kapunk két egyenlő frekvenciájú, egymásra merőleges rezgés összegzésekor? Mik azok a Lissajous-görbék?

F17-6. Mondja ki Fourier tételét! Mit jelent szemléletesen (gyakorlati alkalmazás szempontjából) a tétel?
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REZGÉSEK

Az előző fejezetekben tárgyalt harmonikus rezgés különböző típusai a gyakorlati élet számos
területén megtalálhatók. A legtöbb esetben azonban e rezgő rendszerek nem elszigeteltek,
hanem valamilyen formában kapcsolatban vannak a környezetükkel, amely befolyásolhatja
tulajdonságaikat. – Ha a rezgő rendszer és a környezet között kialakuló kölcsönhatások eredményeképpen a rezgés amplitúdója folyamatosan csökken (akár zérusra), akkor csillapodó
rezgésről beszélünk. Ha az elveszített rezgési energiát valamilyen külső erő segítségével
pótoljuk, akkor kényszerrezgés jön létre; ha pedig kettő vagy több rezgő rendszert kapcsolunk
össze, akkor csatolt rezgésekről beszélhetünk.
Ezen speciális rezgésfolyamatokkal a hétköznapi életünk során is találkozhatunk: amikor pl.
egyszer meglendítünk egy hintán ülő gyermeket, lengéseinek amplitúdója (újabb lökések
hiányában) fokozatosan csökkenni fog (csillapodó rezgés). Ha mozgásának fenntartása céljából periódusonként a megfelelő időben újból lendítünk rajta egyet-egyet, akkor kényszerrezgést hozunk létre. Amennyiben két, egymás mellett lévő hintán ülő gyermek összekapaszkodva leng, akkor csatolt rezgést látunk.
A kényszerrezgés jelensége során kialakuló rezonanciával találkozhatunk pl. a hangszerek
jelentős részénél, a mechanikus és az elektromos órák többségénél, de olyankor is, amikor egy
nagy teljesítményű mechanikai gép környezetében a fal vagy a talaj rezgését érezzük. Utóbbi
esetben a nem kívánt rezonancia, ill. az általa okozott károk elkerülése érdekében a berendezést építő vagy rögzítő szakembernek figyelembe kell vennie az épület és a gép sajátfrekvenciáinak viszonyát, vagyis ismernie kell a kényszerrezgés ún. rezonanciagörbéjét.
Ilyesfajta káros rezonancia olykor otthonunkban is megjelenhet: ha rosszul kiegyensúlyozva
pakoljuk meg a mosógépet, előfordulhat, hogy centrifugáláskor – ha e rezgés frekvenciája a
mosógép sajátfrekvenciája közelébe kerül – olyan nagy amplitúdóval kezd rezegni a gép, ami
komoly károkat okozhat a mosóhelyiségben, fürdőszobában.
A rezonancia jelensége ugyanakkor pozitív hatású is lehet: segítségével gyenge, nehezen
detektálható rezgéseket is jelentősen, a mérési küszöb fölé tudunk erősíteni – ezt többek
között a spektroszkópiában alkalmazzák gyenge optikai jelek felerősítésére. Pozitív hatású
rezonanciával találkozhatnak azok is, akik egy házimacska dorombolását hallgatják: ezeket a
kedvező élettani hatású rezgéseket ugyanis az állat gégéjéhez csatlakozó (és az onnan érkező
rezgések által gerjesztett), a nyelvet támogató nyelvcsont rezonanciája hozza létre.
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18A. Csillapodó rezgés
Nyilván mindenki tapasztalta már, hogy ha egy rugóra függesztett, rezgésre kényszerített
testet magára hagyunk, akkor rezgési amplitúdója fokozatosan csökken mindaddig, míg a test
belátható időn belül meg nem áll. – Ez természetesen nem meglepő, hiszen a rendszerünk
egyrészt egy közegben mozog (tehát hat rá a közegellenállás), ill. a rugón belül is működnek a
rezgő test energiáját fokozatosan csökkentő súrlódási erők. Az ilyen és ehhez hasonló
esetekben csillapodó (harmonikus) rezgésről beszélünk.
A rezgő testet körülvevő közeg rezgéscsillapító hatása az alábbi egyszerű kísérlettel könnyen
demonstrálható (18-1. ábra). Egy függőlegesen rögzített rugó végére akasszunk egy kisebb
tömeget, amelyet függőleges irányban kitérítve, majd elengedve rezgésbe hozunk. Azt tapasztaljuk, hogy a rezgőmozgás amplitúdója fokozatosan csökken
és viszonylag hosszú idő után lesz zérus. E rugón függő testet
egy vízzel teli edénybe helyezve és így rezgésbe hozva, a test
rezgési amplitúdója sokkal gyorsabban csökken, és a rezgés is
sokkal hamarabb véget ér. Mivel a közegellenállási erő a
közeg sűrűségétől függ, a nagyobb sűrűséghez pedig arányosan nagyobb fékező hatású erő tartozik, így a levegő és a víz
sűrűségének különbségével könnyen megmagyarázható a két
18-1. ábra

kísérlet között tapasztalt eltérés.

A fenti kvalitatív kísérletet követően vizsgáljuk meg jobban, hogyan is változik e rezgőmozgás amplitúdója az idő függvényében! Ez a rugóra függesztett test rezgőmozgásának
kitérés–idő függvényét regisztráló (a 16-3. ábrán bemutatott) kísérleti elrendezéssel könnyen
megvalósítható, ha a vektorszkóp-gombot tartó testhez egy papírkorongot is rögzítünk. A
koronggal jelentősen megnövelt közegellenállás hatására a rezgő test amplitúdója időben
jóval gyorsabban csökken, amit a 18-2. ábrán látható – a test mozgásáról készült felvételből
készült – képsorozat is jól mutat. (Az utolsó kép a testet egyensúlyi helyzetében ábrázolja.)

18-2. ábra
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A rugón rezgő test vektorszkóp-torony fölötti távolságát – vagyis lényegében az egyensúlyi
helyzettől mért kitéréseit – az idő függvényében ábrázoló grafikon (18-3. ábra) jól mutatja a
rezgési amplitúdó időben nem lineáris (kezdetben gyorsabb, majd lassuló) csökkenését.

18-3. ábra
A maximális kitéréseket lemérve azt tapasztaljuk, hogy az amplitúdó-csökkenés valóban nem
lineárisan, hanem geometriai sor szerint történik − vagyis két egymást követő egyirányú
amplitúdó hányadosa mindig ugyanakkora (18-4. ábra):
A1 A3

 ...  K ;
A3 A5

A2 A 4

 ...  K .
A4 A6

18-4. ábra
A csillapodás mértékét jellemző K állandót csillapodási hányadosnak nevezzük. Az amplitúdó
csökkenésének mértékét ennek természetes alapú logaritmusával, a logaritmikus dekrementummal – utóbbi szó jelentése: „csökkenés” vagy „csillapodás” – is szokás jellemezni:
  ln K .
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(Mivel a mérési utasítás szerint K > 1 , ezért a logaritmusfüggvény definíciójából következően
lnK > ln1 = lne0 = 0, vagyis a Λ-val – nagy görög lambda betűvel – jelölt logaritmikus
dekrementum egy pozitív szám.)
Az amplitúdó időbeli csökkenését leíró függvényről további információt csak a csillapodó
rezgés mozgásegyenletének felírásával, majd megoldásával nyerhetünk. – A korábbiakban
(16. fejezet) már megállapítottuk, hogy a (csillapítatlan) harmonikus rezgés mozgásegyenlete:
d2 x
m 2   Dx .
dt
A csillapított rezgések esetében feltehetjük, hogy a mozgás során az egyensúlyi helyzetbe
visszatérítő −Dx rugalmas erőn kívül a rezgő rendszerre egy sebességével arányos, de azzal
ellentétes irányú csillapító, fékező hatású erő is hat. Utóbbival kibővítve a mozgásegyenletet,
az alábbi összefüggést kapjuk:
m

d2x
dx
  Dx  r
,
2
dt
dt

ahol az r paraméter a csillapítás erősségét jellemző állandó. (Például, ha csak a közegellenállás hatását vesszük figyelembe, akkor egy η viszkozitású közegben rezgő R sugarú
golyóra a Stokes-féle közegellenállási törvény értelmében r = 6π∙η∙R.) Osszuk el az egyenlet
mindkét oldalát az m tömeggel, majd alakítsuk úgy, hogy az egyik oldal nulla legyen:
d 2 x r dx D

 x  0.
dt 2 m dt m
Vezessük be a csillapítatlan rendszer ω0 körfrekvenciáját, ill. a β csillapítási tényezőt:

0 

D
r
, ill.  
.
m
2m

Ezekkel az új mennyiségekkel mozgásegyenletünk (a csillapodó rezgést leíró differenciálegyenlet) a következőképpen alakul:
d2 x
dx
 2  02 x  0 .
2
dt
dt
Az ilyen egyenletek megoldása általában egy exponenciális függvény, ami jelen esetben a
következő – a csillapodó rezgés kitérés–idő függvényét megadó – alakba írható:
x(t)  Ae t sin(s t  ) ,

ahol A a rezgés kezdő amplitúdója − a 18-4. ábrán ez a kitérített test elengedésének pillanatában mérhető, az ábrán nem jelölt A0 amplitúdónak felel meg − és φ a jólismert kezdőfázis. A
csillapodó rezgés saját-körfrekvenciájának nevezett ωs mennyiség a csillapítatlan rezgés ω0
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körfrekvenciájából és a β csillapítási tényezőből az alábbi módon számítható ki:

 0    .

s  02  2

A kitérés–idő függvényből jól látszik, hogy az egymást követő amplitúdókra illesztett görbe
negatív kitevőjű exponenciális függvény szerint változik (18-5. ábra). A csillapodó rezgés így
formálisan olyan harmonikus rezgőmozgásként is felfogható, amelynek A∙e−β∙t amplitúdója az
idővel exponenciálisan csökken. – Megjegyezzük ugyanakkor, hogy igen gyenge csillapítás
mellett (β∙t << 1) az amplitúdó exponenciális csökkenését közel lineárisnak érzékeljük, mivel

e

 t




k 0

 t 

k

k!

 t 
 1  t 
2

2

 ...  1   t  Ae t  A 1   t  .
Az eddig tárgyalt csillapodó rezgést (a 18-5.
ábra alsó felén látható piros görbének megfelelő kitérés–idő függvényt) csak kis
csillapítások (β < ω0) esetén tapasztalhatjuk,
ugyanis β = ω0 esetben már nem alakul ki
rezgőmozgás: a kitérített test kitérése a
csillapodó rezgés amplitúdó-burkolójának
megfelelően exponenciálisan csökken, de
sosem lesz negatív (aperiodikus határeset).

18-5. ábra

Még nagyobb csillapítás (β > ω0) esetén aperiodikus mozgásról beszélünk, amelynek során a
kitérített test az előbb említett határesetnél még gyorsabban közeledik az egyensúlyi helyzetéhez (18-5. ábra felső fele). – Erre vonatkozó kísérleti példát tavaszi féléves tanulmányaink
során fogunk látni egy elektromágnes pólusai között lengő, fémből készült inga formájában.
A β csillapítási tényező igazi fizikai jelentése – a csillapodó rezgőmozgás, az aperiodikus
határeset és az aperiodikus mozgás megkülönböztetésén túl – akkor derül ki, ha a csillapodó
rezgés kitérés–idő függvényét beírjuk a csillapodási hányadosra vonatkozó egyenletbe:
K

A1
Ae t1
Ae t1


 eT ,
A 3 Ae  t1  T  Aet1 eT

ugyanis a kitérés–idő függvény a 18-4. ábra szerint periodikus (két egyirányú maximális
kitérés között – amikor a szinuszos tényező értéke 1 – pontosan egy periódusidő telik el). Az
1/s mértékegységű csillapítási tényező reciprokát csillapodási (lecsengési) időnek nevezzük:


1
,
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ami azt az időtartamot jelenti, ami alatt a kitérés a kezdeti értékének 1/e-ad részére (≈37%ára) csökken. A csillapodási idővel a logaritmikus dekrementum az alábbi alakot ölti:
K  e T  eT / 

   ln K   T 

T
,


vagyis két karakterisztikus időnek − a csillapodó rezgés T = 2π/ωs periódusidejének és a τ
csillapodási időnek − a hányadosa.
18B. Kényszerrezgés
A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy ha egy rezgésről azt akarjuk, hogy fennmaradjon, akkor a
csillapító erők által előidézett energiaveszteséget valamilyen formában pótolnunk kell, vagyis
a rezgő testre ható rugalmassági és csillapító erőkön kívül egy külső erőnek is fel kell lépnie.
Nagyon fontos azonban, hogy ennek az erőnek meghatározott szabályossággal kell hatnia,
másképpen nem érjük el a kívánt hatást – gondoljunk csak egy periodikusan meglökött
hintázó gyerek esetére, ahol a hinta mögött álló szülő ösztönösen a megfelelő fázisban (a
szélső helyzetből történő fordulást követően) löki meg a hintát. – Mivel a vizsgált rezgés
harmonikus, így magától értetődő feltétel, hogy a kényszererőnek (gerjesztő erőnek) is az idő
szinuszos függvényének kell lennie:
F(t)  F0 sin(t) ,
ahol F0 a gerjesztő erő maximális értéke és ω a gerjesztés körfrekvenciája. (A hintázó gyerek
példájánál maradva: ha a szülő szabályos T időközönként lök egyet-egyet a hintán, akkor
ω = 2π/T körfrekvenciájú periodikus gerjesztő erőt fejt ki.)
A csillapodó rezgésnél tárgyalt mozgásegyenletet tehát ezzel az új taggal kell kibővítenünk:
d2x
dx
m 2   Dx  r
 F0 sin(t) .
dt
dt
Ismét elvégezve a tömeggel való osztást, majd beírva az előző alfejezetben bevezetett
mennyiségeket, a csillapodó rezgésétől a jobb oldalában eltérő differenciálegyenletet kapunk:
F
d2 x
dx
 2  0 2 x  0 sin(t) .
2
dt
dt
m
A fenti egyenlet megoldása egy olyan szinuszrezgés, amely frekvenciájában követi az F(t)
gerjesztő erőt, de ahhoz képest δ fáziskésésben van:

x(t)  A()  sin  t  ()  , ahol A   

F0 m
(02  2 ) 2   2
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A kényszerrezgés A(ω) amplitúdójának és δ(ω) fázisállandójának kifejtéséből jól látható,
hogy mindkettő a β csillapítástól és az ω gerjesztő körfrekvenciának a csillapítatlan rendszer
ω0 saját körfrekvenciájához való viszonyától függ. (Az amplitúdó ezen felül a gerjesztő erő F0
amplitúdójával egyenesen és a rezgő test m tömegével fordítottan arányos.)

18-6. ábra
A kényszerrezgés amplitúdójának gerjesztő körfrekvenciától és csillapítási tényezőtől való
függését a 18-6. ábra – kényszerrezgések A(ω) és és δ(ω) görbéit tetszőleges beállítások mellett kirajzoló demonstrációs programunkból származó – grafikonja mutatja be. A csillapítás
csökkenésével egyre nagyobb és élesebb maximumú görbék közös tulajdonsága, hogy csúcsértékük az (ábrán sárga szaggatott vonallal jelölt) ω0 körfrekvencia közelében található. Ezt a
maximális amplitúdójú esetet szokás rezonanciának nevezni, amely elhanyagolhatóan kicsi
(szélsőséges esetben zérus) csillapítás mellett akár oda is vezethet, hogy a rezgés amplitúdója
minden határon túl növekszik – ekkor következik be az ún. rezonanciakatasztrófa.

18-7. ábra
Az egyik legismertebb − filmen is rögzített − rezonanciakatasztrófa az USA-beli Tacoma-híd
1940-ben, négy hónappal az átadása után bekövetkező összeomlása volt. A periodikus kény349
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szert az egyenletes, erős, de messze nem viharos (kb. 67 km/h sebességű) szélben a híd egyes
részeiről leszakadó légörvények okozták, amelyek gerjesztési frekvenciája megegyezett a
függőhíd egyik sajátfrekvenciájával. Emiatt a tartóelemek és így az egész hídpálya (hossztengely menti torziós) rezgéseinek amplitúdója folyamatosan növekedett, ami végül a híd
leszakadásához vezetett (18-7. ábra). A tervezési hibából tanulva a későbbi függőhidakat a
potenciális gerjesztő frekvenciáktól eltérő sajátfrekvenciájúra tervezték; ezen felül némelyeket örvényképződést csökkentő légterelő elemekkel is felszereltek a hídpálya oldalán.
A kényszerrezgés, ill. rezonancia jelensége
előadótermi keretek között a kezünkben tartott, általunk rezgetett rugó végére akasztott
testet használó, bevezető jellegű kísérleten
kívül a 18-8. ábrán látható Pohl-készülékkel
tanulmányozható. Az eszköz legfontosabb
része egy (a fényképen fehér) mutatóval felszerelt, skálabeosztással ellátott (a képen fekete) kereten belül mozgó fém tárcsa, melynek forgási rezgései a tárcsát körülvevő tekercsek mágneses tere által – a tavaszi félévben tárgyalandó módon – csillapíthatók. Az
egyik (a jobb alsó képen zöld nyíllal jelölt)
végével a forgó tárcsához csatlakozó spirálrugót a másik (sárga nyíllal jelölt) végén egy

18-8. ábra

leolvasható fordulatszámú excenter közvetítésével motorosan hajtott kar segítségével is
mozgathatjuk – a tárcsa így végeredményben csillapított kényszerrezgéseket végezhet.
A demonstrációs mérőműszereken követhető csillapítás, ill. gerjesztés alkalmas megválasztásával a forgó tárcsa rezonanciába
kerül, így igen nagy (csillapítás hiányában
akár a skálát tartalmazó keret végütközőjéig
terjedő) amplitúdóval forgási kényszerrezgést végezhet (18-9. ábra).

18-9. ábra
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18C. Csatolt rezgések
Eddig egyidejűleg csak egyetlen rezgő rendszert vizsgáltunk – a gyakorlatban azonban olyan
esetekkel is találkozhatunk, amelyeknél kettő vagy több rezgő rendszer között kölcsönhatás
lép fel: ilyenkor csatolt rezgésekről beszélünk. (Bár a kényszerrezgés során szintén két: gerjesztő és gerjesztett rendszer van jelen, de köztük nem lép fel érdemi, kétirányú kölcsönhatás,
vagyis a gerjesztett rezgés nincs hatással a gerjesztő rendszerre.)
Az említett kölcsönhatás (más néven csatolás)
nagyon sokféle lehet. E rendszerek egyik legegyszerűbb képviselője a két függőleges ingát
tartalmazó ún. Oberbeck-féle kettős inga,
amelyben a csatolást egy, az ingákat összekötő rugó biztosítja – vagy egy fonal, amelyre
kisebb-nagyobb tömegeket akasztunk (18-10.
ábra). – A tantermi kísérletek során egyszerűen demonstrálható, hogy a csatolás erőssége
18-10. ábra

hogyan befolyásolható az ingákat összekötő
rugó rugóállandójának vagy a csatoló nehezék

tömegének változtatásával: minél erősebb a rugó, ill. minél nagyobb a tömeg, annál szorosabb
a csatolás. Ha ugyanis az egyik ingát lengésbe hozzuk, akkor az eredetileg nyugvó másik inga
is – a csatolás erősségétől függő idő elteltével – lengeni kezd. Ez utóbbi lengési amplitúdója
egyre növekszik egy maximális értékig, miközben az első inga egyre csökkenő amplitúdóval
leng, míg végül egy pillanatra meg is áll. Ezután az ingák szerepet cserélnek: a második inga
lengési amplitúdója fog csökkenni a megállás pillanatáig és az elsőé nőni a maximumig.
Ennek az ingák között oda-vissza lejátszódó energiacserének annál kisebb a periódusideje,
minél erősebb az ingák közötti csatolás (pl. minél nagyobb a 18-10. ábrán a fonálra akasztott
tömeg.) – A csatolás erősségének hatását az M18-6. feladat keretében vizsgáljuk meg.
A bemutatott esethez hasonló csatolt rendszerekre három alapvető rezgésforma jellemző:
(1) Az egyforma ingákat egyszerre, azonos mértékben, ugyanabban az irányban („egyenütemben”) térítjük ki. Ekkor az ingák fegy lengési frekvenciája a két inga sajátfrekvenciájával
egyezik meg, hiszen a csatolás semmilyen szerepet nem játszik (18-11.a. ábra).
(2) Most térítsük ki az ingákat ugyanolyan mértékben, de ellentétes irányban. Az így
megvalósított „ellenütemű” sajátrezgés fell frekvenciája az előző sajátfrekvenciánál nagyobb
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lesz (18-11.b. ábra), mivel a csatolás megnövelte az egyensúlyi helyzetbe visszatérítő erőt.
(3) Ha a rendszernek csak az egyik tagját hozzuk mozgásba, akkor a másik tag csak a csatolás
révén kezd el lengeni. Ilyenkor a fentebb már bemutatott lengés-cserélődés következik be,
melynek során az ingákról felvett kitérés–idő diagramokon lebegéshez hasonló jelenség figyelhető meg (bármelyik inga is állt eredetileg; ld. 18-11.c. és d. ábrák).

18-11. ábra
Utóbbi eset – melynek során a csatolt ingák rezgései kölcsönösen befolyásolják egymást –
során a „lebegési” frekvencia a két sajátrezgés frekvenciájának különbségével egyenlő:
f leb  f ell  f egy .

A csatolt rezgés tehát a rendszer sajátrezgéseinek szuperpozíciójaként állítható elő – a két
párhuzamos, egymáshoz közeli frekvenciájú rezgés összeadásakor létrejövő lebegéshez hasonlóan. (A saját-, ill. lebegési frekvenciákra kapott eredményeink a fenti grafikonokba történő nagyítással elérhető pontosabb leolvasás esetén a jelenleginél jobb egyezést mutatnának.)
A csatolt rezgéseknél azt is érdemes megfigyelni, hogy az ingák lengései egyúttal csillapodnak is, hiszen a két ingából álló rendszer
energiája (pl. a felfüggesztéseknél fellépő súrlódási erők hatására) folyamatosan csökken.
Ezt használják ki azokban az esetekben is,
amikor egy rendszer nem kívánatos rezgéseit
egy erősen csillapított másik rendszerhez tör18-12. ábra

ténő csatolással tompítják: az utóbbi rendszer
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ugyanis csak minimális energiát képes átadni a csillapítandó rendszernek, melynek rezgései
így minden egyes „lebegési” periódussal egyre kisebb amplitúdójúak lesznek. – E módszer
egyik leghíresebb alkalmazása a tajvani Taipei 101 nevű, nem kívánatos épületrezgéseket
okozó földrengéseknek és szélrohamoknak egyaránt kitett felhőkarcoló rezgéscsillapító
rendszere (18-12. ábra). Az épület belsejében egy nagy (az ábrán sárgával jelölt) inga lóg,
melyet alulról olajjal töltött hidraulikus lengéscsillapítók támasztanak meg.
Mint a 18-10. ábrán közölt fénykép alapján látni lehetett, a bemutatott példák esetében a
rendszer elemeinek rezgési irányai egybeestek a csatolás irányításával – ezt a csatolási típust
longitudinális csatolásnak nevezik. Ha a csatolás iránya merőleges a rezgésirányokra – pl. a
18-10. ábra ingáit a tartókeret síkjára merőlegesen lengetjük ki –, akkor transzverzális
csatolásról beszélünk. (Ilyen csatolás jön létre a fejezet bevezetőjében említett, egymás
mellett lengő hintákban ülő, de kezükkel összekapaszkodó gyerekek között is.)
Bár az elnevezés ezt sugallja, de csatolt rezgések létrejöttéhez nem
feltétlenül van szükség két (vagy több) rezgő rendszerre − egyes
speciális ingák mozgása során ugyanis egyazon rendszer különböző
rezgési módusai csatolódhatnak. A Wilberforce-inga (18-13. ábra)
esetén a megnyúlni és csavarodni egyaránt képes rugónak köszönhetően a nyújtási és forgási rezgések csatolódnak, amennyiben e rezgések periódusidőit (a rugón függő merev test tehetetlenségi nyomatékának alkalmas megválasztásával) azonos értékűre állítjuk. A függőlegesen lefelé kitérített inga ekkor eleinte csak a rugón függő testeknél
megszokott harmonikus rezgőmozgást végez, melyhez – e rezgés
amplitúdójának csökkenésével együtt – egyre nagyobb szögkitérésű
forgási rezgés társul egészen addig, amíg az egyensúlyi helyzetben
18-13. ábra

függő merev test tiszta forgási rezgéseket nem végez. Ezt követően az

egyre csökkenő amplitúdójú forgási rezgés energiája a növekvő amplitúdójú lineáris rezgésben tárolódik, majd a folyamat elölről kezdődik. (Természetesen az idő múlásával − az
Oberbeck-inga lengéseihez hasonlóan − ezek a rezgések is csillapodnak.)

353

18. SPECIÁLIS REZGÉSFOLYAMATOK: CSILLAPODÓ REZGÉS, KÉNYSZERREZGÉS, CSATOLT…
M18. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M18-1. Egy csillapodó rezgés maximális kitérése minden oldalirányú kitérés esetén 10%-kal
csökken. Mekkora a csillapodási hányados és a logaritmikus dekrementum?
A feladat szerint a rezgés amplitúdója valóban geometriai sor szerint csökken, ugyanis két
egymást követő kitérés között mindig ugyanolyan arányú csökkenés következik be:
x2 x3
x

 ...  k 1  0,9 .
x1 x 2
xk

Az egymást követő, de váltakozó irányú kitérések csökkenéséből az egymást követő egyirányú kitérések aránya, vagyis a csillapodási hányados is megállapítható:
x3 x3 x 2
x
1


 0,9  0,9  0,81  K  1 
 1, 235 .
x1 x 2 x 1
x 3 0,81

Utóbbi értékből rögtön adódik a logaritmikus dekrementum nagysága is:
  ln K  ln1, 235  0, 211 .

M18-2. Bizonyítsuk be, hogy a csillapodó harmonikus rezgés kitérés–idő függvénye valóban
kielégíti a csillapodó rezgéseket leíró (a 18A. alfejezetben levezetett) differenciálegyenletet:
d2 x
dx
 2  0 2 x  0
2
dt
dt
A csillapodó harmonikus rezgőmozgás kitérés–idő függvénye:

x(t)  Ae

t



sin(s t  ) ; s  02  2 , ahol A, β, ω0 és φ állandók.

A feladat megoldásához mindenekelőtt a fenti függvény idő szerinti első és második
differenciálhányadosát kell meghatároznunk az alábbiak szerint:
Első derivált. Mivel az x(t) két időfüggő tényező szorzata, és mindkét tényező összetett függvény (vagyis az exp(t) és sin(t) függvényekénél bonyolultabb argumentumú), ezért az ezekre
vonatkozó differenciálási szabályokat alkalmazzuk az alapfüggvények deriváltjai mellett:
 Szorzatfüggvény:

d
df (t)
dg(t)
 g(t)  f (t) 
.
 f (t)  g(t)  
dt
dt
dt

 Összetett függvény:

d
df (t)
dg(t)
f (g(t)) 

, vagyis a külső f(t) függvény (változatlan
dt
dt g(t ) dt

g(t) argumentummal képzett) deriváltját a g(t) belső függvény deriváltjával is meg kell
szorozni.
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 Alapderiváltak:

d t
e  et
dt

;

d
d
sin(t)  cos(t) ;
cos(t)   sin(t) .
dt
dt

Mindezen szabályok birtokában a kitérés–idő függvényünk idő szerinti első deriváltja:
dx(t)
d
d
 
 x(t)
Ae t  sin(s t  )  Aet  sin(s t  )
dt
dt
dt





  Ae t     sin(s t  )  Ae t  cos(s t  )  s
x(t)
  Ae t s  cos(s t  )    sin(s t  )
x(t)
Második derivált. A dx/dt idő szerinti újabb differenciálásával adódó második derivált:

d 2 x(t)
 
x(t)     Ae t s  cos(s t  )    sin(s t  )
2
dt
 Ae t s   sin(s t  )   s    cos(s t  )  s 
A harmonikus függvények ωst+φ argumentumait a tömörség kedvéért (…)-vel rövidítve:

x(t)   Ae t s cos(...)  Ae t    sin(...)  Aet  s2 sin(...)   Ae t  s cos(...)

x(t)  s Ae t cos(...)  2 Ae t sin(...)  s2 Ae t sin(...)  s Ae t cos(...)

A közös tagok kiemelésével a második derivált tömörebb alakba is írható:

x(t)  s Ae t cos(...)  2 Ae t sin(...)  s2 Ae t sin(...)  s Ae t cos(...)






x(t)  2s Aet cos(...)  2  s2 Ae t sin(...)








x(t)  Ae t 2  s2 sin  s t     2s cos  s t   

A mozgásegyenletbe behelyettesítve x(t)-t és deriváltjait, valamint az ωs saját-körfrekvencia
definícióját – és a harmonikus függvények argumentumait tömören jelölve:







d2 x
dx
 2  02 x  ME  Ae t 2  02  2 sin ...  2s cos ... 
2
dt
dt
 2  Ae t s cos ...   sin ...  02  Aet sin ...



ME  Aet  22  02  sin ... 2s Aet cos ... 2s Aet cos ... 
 22 Ae t sin ...  02 Ae t sin ...
ME  22 Aet sin ... 02 Aet sin ...  22 Aet sin ... 02 Ae t sin ...  0 
A csillapodó harmonikus rezgés kitérés–idő függvénye tehát valóban kielégíti a csillapodó
rezgések mozgásegyenletét.
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M18-3. Egy csillapodó rezgést végző tömegpont mozgását az alábbi függvény írja le:


x(t)  3 cm  e 0,5t  sin  t  
2
2

Milyen pozícióból indítottuk el a testet? A test magára hagyása után mennyi a rezgés kezdeti
amplitúdója, csillapítási tényezője és periódusideje? Mekkora a lecsengési idő és a csillapodási hányados? Mekkora lenne a csillapítatlan rezgés periódusideje?
Az indítási pozíciót a t = 0 s behelyettesítéssel kaphatjuk meg:

 
  
x(0s)  3 cm  e0  sin     3 cm 1    sin     3 cm   1  3 cm ,
 2
 2 

vagyis a testet 3 cm-rel lefelé kitérítve, az alsó szélső helyzetéből indítottuk el.
A kitérés–idő függvényből közvetlenül leolvasható paraméterek
 Kezdeti amplitúdó: A  3 cm (igazolja az alsó szélső helyzetet)
 Csillapítási tényező:   0,5 s 1 ,
 A csillapított rezgés (saját-)körfrekvenciája: s 
 A rezgés kezdőfázisa (fázisállandója):  

 rad
,
2 s


rad .
2

A rezgés periódusideje a körfrekvenciából: s 

2
2 2  rad
 Ts 

4s.
Ts
s
 rad
2 s

A rezgés csillapodását jellemző mennyiségek
A lecsengési időt a már ismert értékű csillapítási tényező reciproka adja meg:


1
1

 2 s − ennyi idő múlva lesz a rezgési amplitúdó A/e nagyságú (≈ 0,368A).
 0, 5 s 1

A csillapodási hányadoshoz (K) előbb a Λ logaritmikus dekrementumot kell kiszámolnunk:
    Ts 

1 1
 4 s  2    ln K  K  e   e 2  7,389 .
2 s

A csillapítatlan rezgés periódusideje
A periódusidő kiszámításához először a csillapítatlan rezgés körfrekvenciáját kell meghatároznunk pl. az alábbiak szerint:
2

s    
2
0

2

2

 2 
  
 T 1
 0       1  2   s 1     s 1   s  ,
 2  
 s 
 s 
2
s

2

2
s
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amelyben a τ lecsengési idő a már ismert Λ és Ts paraméterekkel kifejezhető:
2

2

T 
2

 0  s 1   s


1



1

.

s
s
 2 
42
 
 2 Ts 

T
1 
   Ts  s  

 Ts

A körfrekvenciák definícióinak felhasználásával az alábbi eredményt kapjuk:

2
2
2

1 2
T0
Ts
4

Ts

 T0 

2
4 2

1

4s



22
4 2

1



4s
1

1
2



4s
 3,8 s .
1  0,1013

M18-4. Milyen gerjesztő frekvencia mellett lesz egy kényszerrezgés amplitúdója maximális?
Egy függvény (adott változó szerinti lokális) maximumának megkereséséhez a differenciálás
módszere hatékony eszközt kínál, ugyanis a maximumnak megfelelő pontban a függvény
lokális meredeksége és így adott változó szerinti deriváltja is nulla.
(Ha pontosak akarunk lenni, akkor a nulla differenciálhányadosú pont előtt a derivált értéke
pozitív, utána pedig negatív – hiszen a függvény a maximumig nő, utána pedig csökken.)
Az ω gerjesztő körfrekvenciával történő kényszerrezgés amplitúdóját leíró függvényt tehát az
ω szerint kell differenciálnunk (és egy kitüntetett ωr körfrekvenciát kell keresnünk):
A   

F0
m

1





2 2



2
0


 422

dA()
0
d (r)

Az összetett függvények differenciálására vonatkozó szabályon túl a hatványfüggvények
deriváltjának ismeretére is szükségünk van:



d N
x  N  x N 1
dx

x  x1/ 2



A kényszerrezgés-amplitúdó körfrekvencia szerinti deriváltja ezen szabályok ismeretében:
dA  
d



F0
m

1
2



2
0



2 2



 4 
2

2







 2 02  2   2  42  2 ,

melynek első tényezőjében felismerve (a pozitív értékű) A(ω) amplitúdót:

dA  
d



 







A()
 2 02  2   2  42  2   A(
)  2
  02  2  22 .

2
0
0





Fentiek miatt a derivált zérushelye annál az ωr gerjesztő körfrekvenciánál lesz, ahol:





 02  2r  22  r2  02  22  0  r  02  22 .
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(A differenciálhányados-függvény előjel-váltásáról egy ωr-nél kisebb, ill. nagyobb tetszőleges körfrekvencia behelyettesítésével magunk is meggyőződhetünk.)
Az A(ω) görbe maximuma tehát valóban a csillapítatlan rezgés ω0 sajátfrekvenciájának
közelében található ωr körfrekvenciánál van. – A β csillapítási tényező növelésével ez a
körfrekvencia egyre kisebb értékű, ami a rezonanciának megfelelő csúcs ω-tengely menti
balra tolódását eredményezi. (A 18-6. ábra amplitúdó-görbéin ez az effektus is jól látható.)
Bár a feladat nem kérdezi, de érdemes megvizsgálni, hogy az ωr rezonancia-frekvenciával
történő gerjesztés esetén az amplitúdó mekkora (maximális) értéket vehet fel:
A  r  

A  r  

F0
m

F0
m

1

  
2
0

2
0

 22



2

1
44  42 02  84



 42 02  22



F0
m





1
42 02  44

F0
m



1



2
0

F0
m

02  22



1



42 02  2



2

 42 02  84



F0
1
,
m 2 02  2

amely β → 0 határesetben valóban végtelen nagy amplitúdóhoz, vagyis katasztrófához vezet.

M18-5. Vizsgáljuk meg az alábbi – kényszerrezgések amplitúdó- és fáziskésés-görbéit meghatározó programunkkal a 18-6. ábrán szereplő beállításokkal rajzolt – δ(ω) görbesort! Mit
tudunk megállapítani a kényszerrezgést végző test mozgásáról az ω = ω0 esetben?

Bár a fáziskésést a gerjesztő körfrekvencia függvényében ábrázoló görbék menete a csillapítás növelésével egyre „laposabb” (a β → 0 esethez tartozó „egységugrás” jellegű függvényhez képest), az alábbi közös tulajdonságokkal rendelkeznek:
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 Nagyon nagy gerjesztő frekvenciák esetén δ(ω) → π.
 Zérus gerjesztő frekvencia esetén δ(0) = 0.
 A csillapítatlan rezgés frekvenciájával történő (ω = ω0) gerjesztés esetén (a fenti ábrán a
könnyebb láthatóság kedvéért sárga vonallal kiemelve): δ(ω0) = π/2.
Ebben az esetben a kényszerrezgés kitérés–idő függvénye az alábbi alakot ölti:





x(t)  A(0 )  sin  0 t    A(0 )  sin  0 t   cos    A(0 )  cos  0 t   sin   , vagyis
2
2

 2





0

1

x(t)  A(0 )  cos  0 t  ,
ami azért érdekes, mert ekkor a kényszer alatt rezgő test sebessége:
v(t) 

d
x(t)  A(0 )  0    sin  0 t   0 A(0 )  sin  0 t  .
dt

Ez éppen azonos fázisú a gerjesztést okozó erővel: F(t)  F0  sin  0 t  , ami azt jelenti, hogy
rezonancia esetén a gerjesztő erő mindig a sebesség irányába mutat, tehát gyorsító hatású.

M18-6. Vizsgáljuk meg, hogyan hat a csatolás erősségének (pl. a csatoló rugó rugóállandójának) változtatása a két rezgő testből álló rendszer csatolt rezgéseire!
Két test közötti csatolt rezgéseket a 18-10. ábrán szereplő Oberbeck-féle kettős inga mellett
PASCO-kocsikkal is létrehozhatunk, ha a kocsikat egy-egy rugóval a sínpálya ütközőihez és
középen egymáshoz is hozzákötjük. Rendszerünk ekkor az alábbi vázlattal reprezentálható:

A csatoló rugó Dcsat rugóállandójának hatását – a többi statikus, ill. kísérlet indításakor megadott paraméter változatlanul hagyása mellett – egy, a fenti vázlattal ábrázolt rendszer csatolt
rezgéseit szimuláló demonstrációs programunkkal (ill. az arról felvett pillanatképekkel) szemléltetjük. – Figyeljük meg, hogy a lenti képsoron a csatoló rugóállandó növelésének hatására
hogyan viselkednek a csatolt rezgéseket jellemző kitérés–idő függvények!
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Azt tapasztaljuk, hogy a csatolt rezgések kitérés–idő függvényei minden esetben egymással
komplementer lebegési görbék, melyek periódusa a csatolás erősségének növelésével rövidül.
(Hasonló effektust az Oberbeck-ingákkal kísérletileg is kimutathatunk: az ingákat összekötő
fonálra egyre nagyobb csatoló tömeget akasztva, az ingák közötti periodikus energiacsere felgyorsulását tapasztaljuk.)
F18. Gyakorló feladatok és kérdések
F18-1. Mit nevezünk csillapodó rezgésnek? Hogyan jellemzi a csillapodási hányados a rezgés amplitúdójának csökkenését?

F18-2. Írja fel a csillapodó harmonikus rezgés kitérés–idő függvényét, és nevezze meg a
benne szereplő fizikai mennyiségeket!

F18-3. Milyen kapcsolat van a csillapodó rezgéseket jellemző K csillapodási hányados és β
csillapítási tényező között?
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F18-4. Mit nevezünk kényszerrezgésnek? Írja fel a (harmonikus gerjesztő erő által keltett)
kényszerrezgés kitérés–idő függvényét, és nevezze meg a benne szereplő mennyiségeket!

F18-5. Mikor beszélünk rezonanciáról? Mit nevezünk rezonanciakatasztrófának, és mit lehet
tenni az elkerülése érdekében?

F18-6. Mit nevezünk csatolt rezgéseknek? Mondjon rájuk kísérleti példákat! Hogyan viselkednek a csatolt rezgések kitérés–idő függvényei?

F18-7. Melyek a két, rezgésre képes test összekapcsolásával létrehozott, csatolt rezgésekre
képes rendszer alapvető mozgásformái?
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19. A HULLÁM FOGALMA, FŐBB TÍPUSAI, JELLEMZŐI. A HULLÁMOK TERJEDÉSE
Az elkövetkezendő néhány fejezetben a hullámokról − keletkezésükről, főbb tulajdonságaikról, ill. a hullámterjedés során fellépő jelenségekről – lesz szó. Nem kell ugyanis természettudományos vagy mérnöki képzettséggel rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy akár a munkája,
akár a hétköznapi élete során a hullámok több fajtájával is találkozzon. − Hullámot keltünk
például, ha kavicsot dobunk egy tóba, megpendítjük egy gitár húrját, hangot adunk ki,
beszélünk, illetve akkor is, amikor felkapcsoljuk a villanyt. Ha hullámokról van szó, az
emberek nagyobb részének azonban többnyire csak a vízhullámok jutnak az eszébe, pedig pl.
a hang és a fény is hullám. Látunk, hallunk, beszélünk; rádiózunk, tévézünk, telefonálunk –
nyilvánvaló tehát, hogy a hullámok életünk szinte minden területén jelen vannak.
A mérnöki munka, a mechatronika, robotika, automatika, kutatás, orvostudomány számos
területén a szenzorok, mérőműszerek, vezérlők, távvezérelhető eszközök, szerszámok nagy
részének működése, a közöttük lévő kapcsolat fenntartása valamilyen hullámjelenségen,
hullámfajtán alapul. (Csak hogy néhány, a hétköznapi felhasználó számára is ismerős, hullámjelenségen alapuló példát soroljunk az eszközeink közötti kommunikációra: IrDA, Bluetooth,
NFC, WiFi – alighanem senkinek sem kell bemutatni ezeket a technológiákat.)
A hullámok sokrétű alkalmazásának példájául tekintsünk egy egyszerű, hétköznapi drónt,
melynek mozgását (mind irány, mind sebesség tekintetében) akár több száz méterről is
szabályozhatjuk. Azért, hogy lássuk, amit a drónunk lát, olyan fényhullámra van szükség, ami
megvilágítja, láthatóvá teszi a környezetet, és amelyet a drón kamerája is érzékelni tud. A
kamera által felvett képet rádióhullámok juttatják el hozzánk, hogy e kép függvényében az
elvégzendő feladatnak megfelelően – szintén rádióhullámok segítségével – a vezérlőnkön
keresztül újabb utasítást adjunk a drónnak. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy egy mérnök
szakos hallgatónak tisztában kell lennie a hullámok fizikájának alapjaival.
19A. A hullám fogalma, főbb típusai
A „hullám” kifejezés alatt mindig valamilyen zavar térbeli tovaterjedését értjük. Bizonyos
hullámok csak rugalmas közvetítő közegben terjednek – ilyen, ún. mechanikai hullámok pl.
egy rugón vagy kötélen keltett hullámok és a vízhullámok, de a hang is. Más hullámok
terjedéséhez azonban nincs szükség közvetítő közegre: közéjük tartoznak az elektromágneses
(pl. a fény) és a gravitációs hullámok, amelyek vákuumban is képesek haladni. Ez nem meg363
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lepő, hiszen az éjszakai égboltra felnézve csillagok millióinak fényét látjuk – ezek a fénysugarak pedig sok-sok milliárd kilométernyi utat tettek meg az űrben, mire eljutottak a szemünkbe.
A közvetítő közeg mechanikai hullámok terjedése során játszott
szerepének fontosságát a 19-1. ábrán látható egyszerű tantermi
kísérlettel demonstrálhatjuk: egy elektromos csengőt egy üvegbúra alá helyezünk, majd bekapcsoljuk. A csengő jól hallható
hangot ad ki mindaddig, amíg egy vákuumpumpa segítségével a
búra alól ki nem szívjuk a levegőt. Ekkor ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a csengő egyre jobban elhalkul, hangja szinte teljesen
elhal. A csengő nyelvének mindvégig jól látható mozgása ugyanakkor azt jelzi, hogy az eszköz továbbra is működik, tehát kelet19-1. ábra

kezik hang – ez azonban a légüres térben (közvetítő közeg hiányában) már nem jut el a fülünkbe.

A közvetítő közeg szükségességén túl a hullámokat a zavar térbeli terjedési iránya szerint is
csoportosíthatjuk. Az egyenes mentén terjedő (egydimenziós) hullámok közé sorolhatók például a kötélen vagy húron terjedő, valamint a torziós hullámok. Utóbbiak haladása a 19-2.a.
ábrán látható hullámgéppel szemléltethető: a zöld nyíllal jelölt huzal csavarodásának mértékét a ráforrasztott fémpálcák huzal körüli elfordulása jelzi. A rugalmas pontsorként kezelhető
kötélen terjedő hullámok viselkedését pedig a 19-2.b. ábrán látható hosszú, kifeszített (ún.
slinky) rugóval is tanulmányozhatjuk. – A felületi vagy kétdimenziós hullámok közé tartoznak pl. a vízfelszíni hullámok (19-2.c. ábra), míg a térbeli (háromdimenziós) hullámok
csoportjában találhatók például a levegőben minden irányban terjedő hanghullámok.

19-2. ábra
A térnek azt a részét, ahol a hullámterjedés bekövetkezik, hullámtérnek nevezik; a hullámtér
azonos fázisú pontjai hullámfelületet alkotnak. (Ilyen, egymással párhuzamos hullámfelületek
láthatók a 19-2.c. ábrán a víz felszínén.)
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Egy másik csoportosítási szempont azon
alapul, hogy a hullámterjedés és a zavart
továbbító hullámelemek rezgésének iránya
milyen viszonyban vannak: ha párhuzamosak, akkor sűrűsödések és ritkulások útján
terjedő longitudinális, ha pedig merőlegesek, akkor hullámhegyekről és -völgyekről
felismerhető transzverzális hullámról be-

19-3. ábra

szélünk (19-3. ábra). Longitudinális hullá-

mok pl. a hanghullámok, míg a transzverzális hullámok közé többek között az elektromágneses hullámok tartoznak. – A két hullámfajta terjedése közötti különbség egy kifeszített
slinky rugó segítségével hatásosan illusztrálható, ha a rugó kezünkben tartott végéről – a jobb
láthatóság érdekében – csak egyetlen impulzust indítunk (19-4. ábra). Ez a „zavar” a rugó
végének a hossztengely által kijelölt terjedési irányban történő kimozdításakor a 19-4. ábra
bal oldalán nyilakkal jelölt sűrűsödés formájában terjed, míg oldalirányú kilendítéskor az ábra
jobb oldalán látható „púp” alakjában halad tovább.

19-4. ábra
A longitudinális és transzverzális hullámokra az előadótermen túli világ is igen érdekes és
szemléletes példákkal szolgál. Egy ilyen − már sokak által tanulmányozott, angolul „traffic
wave”-nek nevezett − hullámtani jelenséggel az autópályákon találkozhatunk. Sokszor megfigyelhető ugyanis, hogy egyes pályaszakaszokon valami: pl. útszűkület, egy fel- vagy lehajtó
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ág becsatlakozása vagy egy lassú jármű utolérése miatt lelassul az autósor. A járművek ilyenkor hirtelen feltorlódnak (19-5. ábra), így annyira lecsökken közöttük a távolság, hogy majdnem egymásba érnek. A lassulást okozó
szakaszt elhagyó autók szinte azonnal felgyorsulnak, ezért
a közöttük lévő távolság is megnő. Ezek a sűrűsödések és
ritkulások olykor hosszú kilométereken keresztül ismétlőd-

19-5. ábra

nek, így lényegében longitudinális hullámot láthatunk.

A transzverzális hullámok egy igen érdekes változata az ún. mexikói hullám. Ezzel a
stadionokban találkozhatunk, ahol az unatkozó közönség a maga szórakoztatására egy igen
látványos mozgásformát valósít meg, amely mellesleg a transzverzális hullámok terjedésének
folyamatát is nagyon szépen modellezi. Ilyenkor ugyanis a nézőtéri mátrix adott oszlopában
ülő szurkolók egyszerre ugranak fel és emelik magasba a karjukat, majd visszaülnek a helyükre, miközben már a szomszédos oszlopban ülők végzik ugyanezt a mozgást (19-6. ábra).

19-6. ábra
19B. A hullámok főbb jellemzői
Az egyszerűbb tárgyalás kedvéért tekintsünk egy könnyen előállítható, mindenki számára ismerős egydimenziós hullámot. Egy
(gumi)kötél egyik végét rögzítsük, a másik végét pedig fogjuk a
kezünkbe – e feszesen és vízszintesen tartott kötél kezünkben lévő
végét ezután periodikusan mozgassuk fel-le úgy, hogy transzverzális hullám jöjjön létre és terjedjen a kötélen.
Viszonylag egyszerűen megvalósítható, hogy a nálunk lévő végpont harmonikus rezgést végezzen. Ekkor a periodikusan ismétlődő zavar egy egyenes mentén terjed tova úgy, hogy a kötél távolabbi pontjai is a végpontéval megegyező rezgést fognak végezni,
csak időben eltolva. (A jelenség a zavar lassabb terjedése folytán a
19-7. ábra

19-7. ábrán látható hullámgéppel könnyebben tanulmányozható.)
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A periodikus − transzverzális hullámoknál hullámhegyeket és -völgyeket, longitudinális
hullámoknál pedig sűrűsödéseket és ritkulásokat tartalmazó − hullámvonulat két szomszédos,
azonos fázisú (rezgési állapotú) pontjának távolságát hullámhossznak nevezik és λ-val (kis
görög lambda betűvel) jelölik. A 19-8. ábra vízhullámok esetén szemlélteti ezt a mennyiséget,
amely legegyszerűbben két szomszédos hullámhegy vagy hullámvölgy távolságaként értelmezhető. (A 19-8.a.-b. ábrákon rezgő léccel, ill. kúppal keltett hullámok később ismertetendő
módon előállított, 19-8.c.-d. ábrákon látható képein a hullámhegyek világos, míg a hullámvölgyek sötét vonalakként jelennek meg. Érdemes megfigyelni továbbá, hogy vízhullámok
esetén a hullámhegyek még akkor is jóval keskenyebbek a völgyeknél, ha a hullámforrás
szinuszosan rezeg, ami miatt egyforma szélességű hullámhegyeket és -völgyeket várnánk.)

19-8. ábra
Mivel a hullámhossz hosszúság dimenziójú mennyiség, így SI-mértékegysége a méter. Legtöbbször viszont az adott kérdéskörhöz jobban illeszkedő mértékegységekben szokás megadni
a hullámhosszt: pl. a fény esetében nanométerben vagy mikrométerben, a mikrohullámú
sugárzások esetén milliméterben, méterben; hanghullámok esetén pedig centiméter, méter a
szokásos dimenzió. (Ezekre az M19-2. és M19-3. feladatokban láthatunk egy-egy példát.)
A spektroszkópiában gyakran találkozhatunk egy másik jellemző mennyiséggel, amelyet
(kör)hullámszámnak neveznek, és a hullámhosszból a következőképpen származtatható:
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k

2
.


A k körhullámszámot jellemzően 1/cm egységben szokás megadni. (Az 1/λ-val definiált
hullámszámnak szintén ez a bevett egysége; elnevezésükben a 2π szorzótényezőt jelentő
„kör” előtaggal tehetünk különbséget, akárcsak a frekvencia és a körfrekvencia között.)
Mint korábban már említettük, a hullámtér egy
kiválasztott pontja a hullámforráséval megegyező
(harmonikus) rezgőmozgást végez. E pont két
egymást követő, A amplitúdójú maximális kitérésének létrejötte között pontosan a T rezgési
periódusidő telik el. Mivel a legközelebbi azonos

19-9. ábra

fázisú pont éppen λ távolságban található, ezért a

könnyebben átlátható transzverzális hullámot „kimerevítve” mutató, a 19-9. ábrán látható pillanatkép alapján λ és T ismeretében könnyen meghatározható a hullám c terjedési sebessége:
c


.
T

A terjedési sebességet – a fejezet későbbi részében tárgyalandó okokból – fázissebességnek is
szokás nevezni. E sebesség a T periódusidővel rezgetett hullámforrás ν rezgési frekvenciájával is kifejezhető az alábbi módon:
c


1
    .
T
T

Ha felületesen figyeljük meg pl. egy kötélen vagy vízfelületen
keltett hullám terjedését, azt mondhatnánk, hogy maguk a
zavart továbbító közeg részecskéi is előre haladnak a hullámterjedés irányában. Pedig − ha jobban megfontoljuk − ez az esetek többségében nem felel, sőt nem is felelhet meg a valóságnak. – Gondoljunk csak bele a kötélhullám esetébe! Ha a fenti
állításunk igaz lenne, akkor a kötél részecskéi elmozdulnának a
kötélen belül, így a hullámterjedés időtartama alatt folytonos
előrehaladásban lennének; ez viszont már elképzelhetetlennek
tűnik. Hasonlóan, a torziós hullámgépen elindított hullámhegy
terjedése sem a huzal, ill. a hozzá rögzített pálcák előrehaladása
miatt történik (19-10. ábra): a huzal megfelelő szakaszai hely19-10. ábra

ben maradnak, pusztán csavarodási állapotuk terjed végig.
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A 19-6. ábrán bemutatott mexikói hullám szintén anélkül halad körbe-körbe a lelátón, hogy a
hullámtér részecskéi, azaz a nézők elmozdulnának az ülőhelyükről. – Kijelenthetjük tehát,
hogy egy hullámban legtöbbször nem anyagi részek terjednek tova, hanem a zavart közvetítő
rezgésállapot, ill. az ezt jellemző fázistulajdonságok és a rezgés energiája.
Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy egyes speciális hullámtípusok esetén a hullámterjedés
irányában részecskék is elmozdulhatnak. – Részben ilyen elmozdulást végeznek az eddig
megismert vízhullámokat továbbító részecskék, melyek egyensúlyi helyzetük körül nem a terjedés irányára merőleges harmonikus rezgőmozgást, hanem körmozgást végeznek. (Ez az oka
annak, hogy a keskeny és relatíve éles hullámhegyeket széles, lapos hullámvölgyek választják
el egymástól.) A terjedés irányában is oda-vissza mozgó részecskék azonban végeredményben
nem hagyják el egyensúlyi helyzetük szűk környezetét, amit a 19-11. ábrán látható hullámcsatornában haladó vízhullámok által mozgatott hajómodell kb. helyben maradása is bizonyít.

19-11. ábra
Természetesen olyan vízhullámok is akadnak, amelyekben anyag is terjed – máskülönben pl.
a tengerparti hullámok nem sodorhatnának különböző tárgyakat a partra. A cunami hullámaiban (19-12. ábra) óriási víztömegek is megmozdulhatnak és terjedhetnek együtt a hullámmal.

19-12. ábra
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19C. A hullám egyenlete
Az alábbiakban a kötélen (általánosan pedig az egydimenziós rugalmas pontsoron) keltett
harmonikus hullám egyenletét írjuk fel. Mivel a hullámforrásként szolgáló rezgetett végponttól x távolságban lévő pontba az állandó c sebességgel terjedő zavar csak x/c idő múlva
érkezik meg, ezért a kérdéses pont ekkora időkéséssel követi le a forrás rezgésállapotát. A
hullám kitérése tehát nemcsak az időtől, hanem a helytől is függ. Az ezt leíró Ψ(x,t) – nagy
görög pszí betűvel jelölt – függvény a következőképpen írható fel:
  x

  x, t   A sin   t     ,
  c

ahol ω a hullámforrás (ennek folytán pedig a hullámtér összes pontjának) rezgési körfrekvenciája és φ a kezdőfázisa, melyet az egyszerűség kedvéért sokszor 0-nak választanak.
A fenti egyenletbe beírva a körfrekvencia definícióját (és φ = 0-t):
 2  x  
 t
  t x 
x 
  x, t   A sin   t     A sin  2  
   A sin  2     .
 T  c 
  T cT  
  T  
A hullám ezen alakban megfogalmazott egyenlete azt fejezi ki, hogy egy térben és időben
periodikus jelenségről beszélünk; a hullám térbeli periódusát a λ hullámhossz, időbeli periódusát pedig a T rezgési periódusidő határozza meg.
A szinuszfüggvény argumentumában szereplő zárójel felbontásával, majd a körfrekvencia és
körhullámszám definícióinak felhasználásával az x irányban haladó hullám egyenlete az alábbi alakba is írható:
  t x 
2 
 2
  x, t   A sin  2      A sin 
t
x   A sin  t  kx  .
 
 T
  T  
A fenti egyenletek ismeretében most vizsgáljuk meg a terjedési, ill. fázissebesség kérdését.
Ehhez keressük meg, hol lesz a hullám fázisa állandó, azaz mikor teljesül az alábbi egyenlet:
 x
  t    állandó .
 c

Mivel a differenciálásról tanultak szerint egy konstans függvény deriváltja zérus, ezért az
egyenlet mindkét oldalának idő szerinti differenciálásával:
 1 dx 
 1 
0
 c dt 

Ez az egyenlőség akkor teljesül, ha a szorzat legalább egyik tagja nulla. Feltételezve, hogy ω
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nem zérus, a zárójelen belüli tagnak kell nullának lennie. Ebből az alábbi eredményt kapjuk:
1

1 dx
1 dx
 0  1
c dt
c dt

 c

dx
,
dt

vagyis a zavar terjedési sebessége valóban megegyezik a fázissebességgel. – A körfrekvenciával és körhullámszámmal felírt fázisra hasonlóan eljárva, a fázissebesség értéke:

t  kx  állandó 


d
dx
dx   2
   .
 t  kx     k  0  c    
dt
dt
dt k  2 


Az egyenes mentén terjedő hullámokra kapott fenti egyenletek felületi és térbeli hullámok
esetében is érvényesek. (A kitérést leíró kifejezést egyedül az amplitúdóban kell korrigálni.)
M19. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M19-1. Egy hosszú kötélen periodikusan ismétlődő szinuszhullámokat keltünk úgy, hogy az
egyik végét T = 2 s periódusidővel szinuszosan mozgatjuk. A hullámok terjedési sebessége
80 cm/s. Lefényképezzük a kötelet, és a fényképen a megrezgetett végtől 30 cm-re lévő pontban egy hullámhegyet látunk. Hol látunk még hullámhegyeket? Hol látunk hullámvölgyeket?
T 2s
cm
m
c  80
 0,8
s
s
x 0  30 cm  0,3 m
Hullámhegyek (HH) helye?
Hullámvölgyek (HV) helye?
A terjedési sebességből és a periódusidőből kezdetnek meghatározhatjuk a hullámhosszt:
c


T

   cT  0,8

m
 2 s  1, 6 m .
s

A hullámhossz ismerete azért fontos, mert miután két szomszédos hullámhegy távolsága
éppen λ, és az első ilyen hullámhegy pozícióját megadta a feladat, ezért az összes hullámhegy
helyzete meghatározható az alábbi formában:

x HH  x 0  k    0,3 m  k 1, 6 m

k   ,

így hullámhegyet láthatunk a k = 0, 1, 2, … értékeknek megfelelő x = 0,3 m, 1,9 m, 3,5 m, …
helyeken (ha a kötél rezgetett végének koordinátája x = 0 m).
Mivel a szomszédos hullámhegyeket és hullámvölgyeket λ/2 távolság választja el egymástól,
ezért a hullámhegyek helyzetének ismeretében (és x0 < λ/2 miatt) a hullámvölgyek pozíciói:
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x HV  x HH 




 x 0  k     x 0   2k  1  0, 3 m   2k  1  0,8 m  1,1 m  k 1, 6 m ,
2
2
2

így hullámhölgyet láthatunk a k = 0, 1, 2, … értékeknek megfelelő x = 1,1 m, 2,7 m, 4,3 m,
… helyeken.

M19-2. Mekkora a 440 Hz frekvenciájú hanghullám hullámhossza? A hangsebesség 340 m/s.
A feladat minden szükséges adatot közölt:
  440 Hz
c  340

 zenei "a

0

" hang



A „c = λ∙ν” összefüggés mindenféle hullámra,
így nem csak a könnyebben átlátható transzver-

m
s

zális hullámokra, hanem longitudinális hullámokra − így a hangra is érvényes.

?

m
c
17
s 34
c      

m
m  0, 773 m  77,3 cm
1
 440
44
22
s
340

M19-3. A kétatomos nitrogénmolekulát a 7∙1013 Hz frekvenciájú fény gerjeszti. Mekkora
ennek a fénynek a hullámhossza? Mekkora egyetlen ilyen foton energiája? (h = 6,63∙10-34 Js)
  7 1013 Hz
h  6, 63 1034 Js
?
E?

A h Planck-állandó ismeretében a foton („fényrészecske”) energiája:
E  h 

hc h 2

  c  k  c . (A kettős természetű fény az anyaggal
 2 

való kölcsönhatás során hullám helyett részecske viselkedést mutat.)

A gerjesztő fény hullámhossza (melynek kiszámításához a c fénysebességet ismerjük):
m
c
s
c      
 0, 4286 105 m  4, 286 106 m  4, 286 m  4286 nm .
 7 1013 1
s
3 108

Ez a hullámhossz az infravörös színképtartományba esik. (A látható fény hullámhossza a
400 nm és 800 nm közötti tartományt öleli fel; az ennek aljához csatlakozó tartományt ultraibolyának, a 800 nm-hez csatlakozó tartományt pedig infravörösnek nevezzük.)
A gerjesztő foton energiája:
E  h    6, 63 1034 J s  7 1013

1
 46, 41 10 J  4,641 10 J  0, 046 aJ .
s
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M19-4. Egy x tengely mentén kifeszített kötél végpontjának periodikus (szinusz függvény
szerinti) fel-le mozgatásával haladó hullámot hozunk létre, melynek kitérés–idő függvénye:
  x 
  x, t   15 cm  sin    t    .
  2 
Mekkora amplitúdóval és frekvenciával mozgatjuk a kötél végpontját? Mekkora az így létrehozott hullámok terjedési sebessége?
A haladó hullám egyenletét a térbeli és időbeli periódust tartalmazó összefüggés formájában
fogalmazza meg a feladat, ugyanis:
  t s  x  m   
  x 
  x, t   15 cm  sin    t     15 cm  sin  2 

 ,
4 m  
  2 
  2 s

amiből közvetlenül leolvashatók a kérdéses paraméterek:
 Amplitúdó: A  15 cm .
 Periódusidő: T  2 s , amiből a frekvencia:  

1
1
1

 0, 5  0,5 Hz .
T 2s
s

 Hullámhossz:   4 m .
Utóbbi két adatból a kötélhullámok terjedési sebessége: c 

 4m
m

2 .
T 2s
s

M19-5. Bizonyítsuk be (behelyettesítés útján), hogy a haladó hullámot leíró Ψ(x,t) függvény
valóban az alábbi hullámegyenlet megoldása (ha c a fázissebességet jelöli):
1 d2 d2

.
c 2 dt 2
dx 2
Mivel a Ψ(x,t) hullámfüggvény kétváltozós, ezért az x helykoordináta és a t idő szerint
egyaránt differenciálható úgy, hogy az adott változó szerinti (parciális) deriváláskor a másik
változót konstans paraméternek tekintjük. Ehhez a hullámfüggvény alábbi alakját használjuk:
  x, t   A  sin  t  kx  ;   2 , k 

2


Az egyenlet bal oldala az idő szerinti másodrendű deriválttal:
d  x, t 
dt



d 2   x, t 
dt

2

d
A sin  t  kx   A  cos  t  kx      A cos  t  kx  ,
dt



d
A cos  t  kx   A   sin  t  kx       A2  sin  t  kx  ,
dt
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2
1 d   x, t 
1
2
2
2
  2 A  sin  t  kx    2  A sin  t  kx    2   x, t  .
c2
dt 2
c
c
c

Az egyenlet jobb oldala a hely szerinti másodrendű deriválttal:
d  x, t 
dx



d 2   x, t 
dx

2

d 2   x, t 
dx

2

d
A sin  t  kx   A  cos  t  kx     k    kA  cos  t  kx  ,
dx



d
  kA  cos  t  kx     kA    sin  t  kx      k   k 2 A sin  t  kx  ,
dx 

  k 2 A sin  t  kx    k 2   x, t  .

Az egyenlet két oldala abban az esetben egyenlő, ha teljesül az alábbi összefüggés:
2
 k2
2
c


k,
c



ami a körfrekvencia definícióját és a terjedési sebességet megadó összefüggést behelyettesítve könnyen ellenőrizhető:
 2 2 2



k 
c
c
c



M19-6. Mit tapasztalnánk, ha egy − az egyszerűség kedvéért transzverzális – hullámot egyetlen időpillanatban („kimerevítve”), ill. a hullámtér egyetlen pontjában vizsgálnánk?
A hullámfüggvényt az alábbi, a kérdés megválaszolása szempontjából kedvező alakba írjuk:
2 
 2
  x, t   A  sin  t  kx   A  sin 
t
x.
 
 T

Ha a hullámot egy fix t0 időpillanatban vizsgáljuk, akkor a hullámfüggvény egy hellyel változó „pillanatképet” – a hellyel szinuszosan változó pillanatnyi kitérés-eloszlást – mutat:
2 
2 
 2

  x, t 0   A  sin 
t0 
x   A  sin  B 
x  , ahol B = állandó.
 
 
 T


A fenti összefüggésbe x = n∙λ értéket helyettesítve (n természetes szám):
2 

  x, t 0   A  sin  B 
n   A  sin  B  2  n  ,




amire a szögek különbségének szinuszára vonatkozó összefüggést alkalmazhatjuk:
  x, t 0   A sin  B  n  2   A  sin B  cos  n  2   A  cos B  sin  n  2   A sin B .


1
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Ez azt jelenti, hogy a rögzített t0 időpillanathoz tartozó szinuszos kitérés-eloszlás λ szerint
periodikus, vagyis a hullámhossz valóban a hullám térbeli periódusát adja meg.
Ha a hullámot egy fix x0 helyen vizsgáljuk, akkor a hullámfüggvény egy idővel változó
„rezgésképet” – az x0 koordinátájú pontban történő harmonikus rezgőmozgást – mutat:
2 
 2
 2

  x 0 , t   A  sin 
t
x 0   A  sin 
t  C  , ahol C = állandó.

 T

 T


A fenti összefüggésbe t = n∙T értéket helyettesítve (n természetes szám):
 2

  x 0 , t   A  sin  nT  C   A  sin  2  n  C  ,
 T


amire a szögek különbségének szinuszára vonatkozó összefüggést szintén alkalmazhatjuk:
  x 0 , t   A sin  n  2  C   A  sin  n  2   cos C  A  cos  n  2   sin C   A sin C .


0

1

Utóbbi eredmény a szinuszfüggvény egységkörös reprezentációjával az alábbi alakba írható:
  x 0 , t    A sin C  A sin  C 

 A sin  n  2  C  ,

ami azt jelenti, hogy az x0 helyen a terjedés irányára merőleges harmonikus rezgőmozgás T
szerint periodikus, vagyis a periódusidő a hullám időbeli periódusát adja meg.
F19. Gyakorló feladatok és kérdések
F19-1. Mit nevezünk hullámhossznak? Mi a mértékegysége?

F19-2. Mi a különbség a longitudinális és a transzverzális hullámok között? Mondjon rájuk
egy-egy példát! Létezhet olyan kísérleti konfiguráció (közeg és hullámkeltési mód), amelynél
ugyanabban a közegben mindkét hullámfajta terjedhet?

F19-3. Az alábbi táblázatban két, a szerves vegyületekben gyakran előforduló atomcsoport
jellemző hullámszáma látható az infravörös spektroszkópiában használatos egységekben.

Mekkora az atomcsoport (ill. a jellemző kötés) által elnyelt fény hullámhossza, frekvenciája,
energiája ezekben az esetekben?
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F19-4. Miért mondható, hogy a hullám egy térben és időben periodikus jelenség?

F19-5. Írja fel az x tengely mentén haladó transzverzális hullám kitérését a hely és az idő
függvényében! Nevezze is meg az összefüggésben szereplő mennyiségeket!

F19-6. Milyen kapcsolat van a haladó harmonikus hullám és a harmonikus rezgőmozgás
között? Milyen hasonlóságokat és különbségeket lát?
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20. A DOPPLER-EFFEKTUS ÉS A DISZPERZIÓ JELENSÉGE
Az előző fejezetben a főbb hullámfajtákról, a hullámok terjedéséről és jellemző tulajdonságairól volt szó. A továbbiakban (és egyben jelen tankönyv hátralévő részében) a hullámterjedés
során fellépő jelenségekkel foglalkozunk. – Ezek közül elsőként egy, a gyakorlati életben is
megjelenő, sokféle alkalmazással rendelkező hullámtani jelenséggel: a Doppler-effektussal
ismerkedünk meg.
Jelen fejezet további részében a hullámok terjedését ún. diszperzív közegekben vizsgáljuk
azon az alapon, hogy e közegek alkalmasak lehetnek a különböző hullámhosszú hullámok
térbeli szétválasztására. Ennek többek között a lézerfizikában és az optikai spektroszkópiában,
következésképpen pedig az anyagtudományban van óriási jelentősége.
A gyakorlati élet feladataiban sok esetben harmonikus hullámok összegzéséből létrejött összetett hullámokkal is találkozhatunk − a fejezet 3. részében ezek terjedésének egyik legfőbb
jellemzőjét, a csoportsebességet határozzuk meg. Ennek kapcsán szó lesz a hullámcsomagok
kiszélesedéséről vagy rövidüléséről is, mely jelenségek a rövid lézerimpulzusok előállítása és
terjedése szempontjából fontosak.
20A. Doppler-effektus
Bizonyára mindenki tapasztalta már azt a jelenséget, hogy amikor egy szirénázó mentőautó
nagy sebességgel közeledik hozzánk, akkor az általa kibocsátott hangot magasabbnak halljuk,
míg a tőlünk távolodó jármű által kibocsátott ugyanazon szirénahangot mélyebbnek érzékeljük. – Hasonló megfigyelést tehetünk például egy Forma 1-es verseny közvetítésének nézése
közben is, amikor az adásba a versenypálya mellé telepített mikrofon által közvetített hangot
kapcsolnak be, mialatt egy közeledő, majd távolodó versenyautó halad el mellette. Ilyenkor
általában egy hosszabb egyenes szakasz melletti mikrofont választanak − mivel ezeken a
helyeken a versenyautók bőven 300 km/h feletti sebességgel száguldanak, a hangmagasság
változása nagyon jól érzékelhető.
E megfigyelésekből arra következtethetünk, hogy a közeledő hullámforrás által kibocsátott
hang magasabb, azaz nagyobb frekvenciájú, míg a távolodó forrás által kibocsátott hang
mélyebb, vagyis alacsonyabb frekvenciájú. Természetesen tudjuk, hogy menet közben, a
közeledés vagy távolodás miatt biztosan nem változik meg a kibocsátott hang frekvenciája – a
megfigyelő által tapasztalt eltérést az ún. Doppler-hatás okozza.
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A jelenség értelmezéséhez először azt az esetet vizsgáljuk meg, amikor egy mozgó – de végig
azonos frekvenciájú hangot kibocsátó – hullámforrás (pl. az előbbi szirénázó mentőautó)
közeledik felénk vagy távolodik tőlünk, miközben mi nyugalomban vagyunk. Az általunk
érzékelt frekvenciaváltozást a frekvencia definíciójának – a frekvencia vagy rezgésszám
számértéke az időegység alatt bekövetkező rezgések számával egyenlő – alkalmazásával egy
nagyon egyszerű, szemléletes példán keresztül magyarázzuk meg.
Egy autó platójára egy olyan teniszlabda-adogatógépet szerelünk fel, amely másodpercenként
egy labdát lő ki állandó sebességgel. Állítsuk be úgy a kísérletet, hogy az autó egyenes vonalú
egyenletes mozgást végezve közelítsen felénk, miközben az adogatógép kilépő nyílása mindig
velünk szembe néz, azaz a kilőtt labdák sebességvektorának iránya essen egybe az autó
sebességvektorának irányával. (A kísérlet során mindvégig nyugalomban maradunk.)
Amíg az autó áll, addig másodpercenként egy-egy labda érkezik hozzánk, így az adogatás és
fogadás frekvenciája megegyezik. Amint az autó elindul felénk, egyre sűrűbben kapjuk a
labdákat, hiszen menet közben egyre csökken az adogatógép és a köztünk lévő távolság − a
később induló labdáknak tehát egyre csökkenő úthosszakat kell megtenniük, így gyorsabban
követik egymást a fogadónál. Az autó távolodásakor éppen fordított eredményt kapunk,
hiszen az adogató és a köztünk lévő távolság növekedésével egyre ritkábban érnek el hozzánk
a másodpercenként kilőtt teniszlabdák.
A vizsgált jelenséget hullámok esetében is hasonlóan képzelhetjük el. Ugyanúgy, ahogy a
labdák érkezési frekvenciája a labdaforrás közeledéskor nő, távolodásakor pedig csökken, úgy
érzékeli a megfigyelő a hullámforrásból érkező hullámok esetén is a frekvencianövekedést
vagy -csökkenést.
Egy, az álló megfigyelőhöz képest vf sebességgel mozgó hullámforrás által kibocsátott f0
frekvenciájú, c sebességgel terjedő hullám esetén a megfigyelő az alábbi f’ frekvenciájú hullámot fogja érzékelni:
f 

f0
,
vf
1
c

ahol vf előjele a hullámforrás közeledése esetén pozitív (így f’ > f0), távolodásakor negatív.
Mivel a frekvencia és a hullámhossz a „c = λ∙f” egyenlet alapján egymástól nem független
mennyiségek, ezért – állandó terjedési sebességet feltételezve – a frekvencia megváltozása
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miatt a hullámhossz is változni fog. A hullámforrás mozgása alatt bekövetkező hullámhosszváltozás a 20-1. ábrán látható hullámkádas kísérlettel jól szemléltető. (A hullámkád működéséről a következő fejezetben lesz szó.) A 19-8.b. ábrán látható rezgő kúppal körhullámokat
keltünk, melyek λ hullámhossza a hullámkeltő elem nagyobb amplitúdójú mozgatásakor
keletkező éles hullámhegyek közötti távolság formájában könnyen megmérhető (20-1.a.
ábra). E kúpot (ill. az ezt tartó apparátust) a 20-1.b. ábrán fehér nyíllal jelölt irányba (egyenletes sebességgel) mozgatva azt látjuk, hogy a hullámok a mozgás irányában besűrűsödnek
(hullámhossz-rövidülés tapasztalható), míg az ellenkező irányban ritkulnak (hullámhossznövekedés figyelhető meg). A mozgás irányára merőleges irányban nem mérhető változás.

20-1. ábra
A mozgások viszonylagos volta miatt akkor is tapasztalunk frekvenciaváltozást, ha a hullámforrás áll és a megfigyelő mozog. (A mozgó forrás – álló megfigyelő, ill. álló forrás – mozgó
megfigyelő alapeseteit az M20-1. feladat keretében részletesen is elemezzük.) Általános
esetben, ha a koordináta-rendszerünkben a hullámforrás sebessége vf, a megfigyelőé pedig vm,
és annyi könnyítést alkalmazunk, hogy a két mozgás egy egyenesben történik, akkor a megfigyelő által észlelt frekvencia:
n  vm
c ,
f   f0
n  vf
1
c
1

ahol n = 1, ha a kérdéses sebességvektor a forrás → megfigyelő irányba mutat, különben
n = −1. Ha mind a megfigyelő, mind pedig a hullámforrás egyazon egyenes mentén azonos
irányban halad a közeghez képest – vagyis az egymáshoz képesti sebességük nulla –, akkor a
megfigyelő nem érzékel frekvenciaváltozást.
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A mozgó tárgy által keltett hullámok 20-1.b. ábrán látható „torlódásának” egy speciális
jelensége a hangrobbanás. A levegőben gyorsan mozgó repülőgép által keltett hanghullámok
(a hullámkád fölött mozgatott rezgő kúp által keltett körhullámokhoz hasonlóan) összetorlódnak a gép előtt (20-2. ábra „Ma < 1” eset). Amikor a gép eléri a közegbeli hangsebességet − ami hangsebesség-egységben, azaz mach-ban mérve éppen a 20-2. ábra „Ma = 1” esetét
jelenti −, a kibocsátott hanghullámok amplitúdói átfednek. A hangsebességnél gyorsabban
haladó gép esetén az amplitúdók összeadódása fokozódik, és ezzel egy − a 20-2. ábra „Ma
> 1” esetét ábrázoló képen piros vonallal jelölt − lökéshullám keletkezik. Ezt az extrém
nyomáshullám-kúpot (ún. Mach-kúpot) a földön álló megfigyelő kellemetlen, dörgő hang
formájában érzékeli (a 20-2. ábra Mach-kúpot ábrázoló utolsó képén sárgával jelölt vonalon).

20-2. ábra
(A névadó osztrák fizikus, Ernst Mach (1838-1916) munkásságának fő eredménye a lökéshullámok leírása, ill. a hangsebességnél gyorsabban haladó (szuperszonikus) lövedékek által
keltett lökéshullámok lefényképezése volt. A fentebb már említett, Ma-val jelölt Mach-szám
róla kapta a nevét. Tudományos szemlélete nagy hatással volt egyik tanítványára: Albert
Einsteinre, akit vélhetően senkinek sem kell bemutatnunk.)
A Doppler-effektust számos területen alkalmazzák − ezen alkalmazások többségének célja
valamely mozgó objektum sebességének meghatározása. Ilyenkor egy hullámforrásból ismert
frekvenciájú hullámot bocsátanak ki a mozgó tárgy felé, amelynek sebességét mérni akarják.
Az e tárgyról visszaverődő hullámot úgy tekinthetjük, mintha a mozgó tárgy bocsátotta volna
ki. A tárgyról (mozgó hullámforrásból) induló hullámot egy detektorral felfogják, majd megmérik ennek frekvenciáját. A relatív mozgásból következő frekvenciaváltozás értékéből
könnyen meghatározható a mozgó, hullámot visszaverő tárgy sebessége.
Régebben az autók sebességét ezen a módszeren alapuló traffipaxokkal mérték. Ezeket a kb.
9–35 GHz közötti frekvenciájú rádióhullámokat használó radarokat napjainkra nagyrészt
leváltották a lézeres távolságmérésen alapuló pontosabb sebességmérési módszerek.
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A Doppler-radart a meteorológiában azonban
a mai napig használják a függőleges tengely
mentén forgó zivatarfelhők (a 20-3. ábrán
láthatóhoz hasonló szupercellák), illetve a
belőlük lenyúló tornádók forgási sebességének mérésére. A felhőben keringő vízcseppekről visszaverődő radarhullám frekvenciá20-3. ábra

ja a forgó zivatarcella megfigyelő felé közeledő részén megnőni, míg a túloldali, távolo-

dó részén csökkenni látszik – e két érzékelt frekvenciából és a mérésre használt hullám
terjedési sebességéből (ill. a fénysebességgel terjedő elektromágneses hullámok esetén azok
hullámhosszából) meghatározható a másodlagos hullámforrásokként viselkedő vízcseppek
sebessége. (E mérési elvhez hasonló módszerrel kezelhető az M20-2. feladat is.)
A traffipaxéval megegyező elven alapul az orvosi diagnosztikában alkalmazott Dopplerultrahangos vizsgálat is. Ennek során ultrahanggal sugározzák be a vizsgált szövetet, az ott
lévő erekben áramló vér részecskéiről (pl. a vörösvértestekről) visszaverődő hullámokat pedig
felfogják, így a frekvenciaváltozás ismeretében meghatározhatják a lokális véráramlás fontosabb paramétereit. Az eredmények alapján többek között végtagi verőerek szűkületét, mélyvénás trombózis és visszerek kialakulását is diagnosztizálni tudják. – A hanghullámok helyett
lézert alkalmazva, a fényhullámokon bekövetkező Doppler-hatás szintén speciális véráramlási
vizsgálatokat tesz lehetővé.
A Doppler-effektust a csillagászati kutatásokban is széleskörűen alkalmazzák. A különböző
égitestek (pl. csillagok, bolygók) által kisugárzott, illetve visszavert fény spektrális összetételét vizsgálják, kihasználva azt, hogy ezek spektruma nem folytonos: számos abszorpciós
(elnyelési) vonalat tartalmaz, melyek nyugalmi hullámhossza ismert. Ha a vizsgált objektum
mozog a Földhöz képest, akkor e vonalak helyzete eltolódik a spektrumban – tőlünk távolodó
égitesteknél a hosszabb hullámhosszak felé (vöröseltolódás), míg a felénk közeledő
objektumok esetén a rövidebb hullámhosszak felé (kékeltolódás).
A 20-4. ábrán a Napunk és egy egymilliárd fényévnyire lévő galaxishalmaz fényének
spektruma látható. A jellemző spektrális vonalak hosszabb hullámhosszak felé történő eltolódásából kiszámítható, hogy ez az égitestcsoport a fénysebesség 7 %-ával távolodik a Földtől.
Edwin Hubble (1889-1953) amerikai csillagász a Doppler-effektus segítségével bizonyította,
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hogy majdnem az összes látható galaxis
távolodik tőlünk és távolodik egymástól
is. Spektrumaik vöröseltolódásának mértéke alapján kimutatta, hogy ezek mind
egy helyről indultak el nagyjából 13,7
milliárd évvel ezelőtt – erre alapozva
alkotta meg a „Nagy Bumm” elméletét a
Világegyetem kialakulásáról.
20-4. ábra
20B. Diszperzió
Ha partközelben egy követ dobunk a vízbe,
gyakran azt figyelhetjük meg, hogy a keletkező felületi vízhullámok hullámhossza a
part, azaz a kisebb mélységű vízréteg felé
terjedve egyre csökken, miközben a hullám
terjedési sebessége is változik. – Hétköznapi
kísérletünk előadótermi megfelelőjében egy
lejtő mintájára megemelt üveglapot (20-5.a.
ábra) használunk a hullámkádba öntött víz
mélységének folyamatos csökkentésére. Az
üveglap fölötti csökkenő vízmélységű területen valóban a hullámhossz fokozatos rövidülését figyelhetjük meg (20-5.b. ábra).
Mivel a beeső hullámok frekvenciáját az

20-5. ábra

állandó periódusidejű rezgést végző hullámforrás határozza meg, ezért a hullámhossz csökkenése a terjedési sebesség csökkenésével jár
együtt. – Elegendően nagy mélységek (h ≥ λ/2) esetén a vízhullám terjedési sebessége az
alábbi módon függ a hullámhossztól:
c  c  

g 2
g



k ,
2 
k


ahol g a nehézségi gyorsulás, ρ a sűrűség, α pedig a felületi feszültség (melyről a tavaszi félévben fogunk tanulni). Nagy hullámhosszak esetén a négyzetgyök alatti első tag, míg kis λ-k
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esetén a négyzetgyök alatti második tag a meghatározó. – Általános esetben, ha egy hullám
olyan közegben halad, amelyben terjedési sebessége függ a hullámhossztól, diszperzív
közegről beszélünk. Magát a jelenséget diszperziónak nevezzük, és a dc/dλ differenciálhányadossal jellemezzük. Utóbbi mennyiség alapján az alábbi két esetet különböztetjük meg:


dc
 0 : normális diszperzió,
d



dc
 0 : anomális diszperzió.
d

Kisebb vízmélységek (h < λ/2) esetén a vízhullámok terjedési sebessége nem függ a
hullámhossztól. Ebben – a hullámkádra tipikusan jellemző – esetben a terjedési sebesség
a h vízmélységtől függ az alábbiak szerint:
c  c h  g  h .
Ez a tendencia legegyszerűbben egy, a kádba
helyezett sík üveglappal (20-6.a. ábra) mutatható ki: az üveglap fölötti sekélyebb vízrétegben haladó hullámok a kisebb terjedési
sebesség folytán rövidebb hullámhosszúak,
mint az üveglap előtti, nagyobb vízmélységű
20-6. ábra

térrészben terjedő hullámok.

20C. Hullámcsomag, csoportsebesség
A gyakorlati életben olyan esetekkel is találkozhatunk, amelyekben nem csak egyetlen, tiszta
szinuszos hullám van jelen, hanem több különböző hullám lép fel egyszerre. A 17. fejezetben
tanult Fourier-féle felbontási tétel az összetett hullámok esetében is alkalmazható (hiszen a
hullámtér egy-egy pontjában rezgőmozgásról beszélhetünk) – segítségével visszakereshetők
az egyes szinuszos komponensek, azaz nem-harmonikus hullámok is felbonthatók harmonikus hullámok összegére. Az ilyen összetett hullámokat hullámcsomagnak vagy hullámcsoportnak nevezzük.
Ilyen hullámcsoportok terjedése során olyan állapot is bekövetkezhet, hogy az egyes
hullámkomponensek terjedési vagy fázissebessége egészen más lesz, mint az összegzésükkel
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előállt hullámcsomag sebessége. Ilyenkor azt a módszert szokás alkalmazni, hogy meghatározzuk az eredő hullám burkolóját, majd megkeressük ennek maximumhelyét, a hullámcsomag terjedését pedig e maximum sebességével: az ún. csoportsebességgel jellemezzük.
Ennek meghatározásához tekintsünk a legegyszerűbb esetet: két különböző hullámhosszú harmonikus hullám által képzett
eredő hullámot, és e hullám maximumának a
sebességét keressük. – Nyilván azokon a
helyeken kapjuk meg az eredő hullám maximumait, ahol a két alkotó saját maximumai
éppen egybeesnek; a vázlatos 20-7. ábrán
ezt a helyet M-mel jelöltük. A két komponens terjedési sebességei legyenek:
c1  c
c2  c  c  c1
20-7. ábra

Tekintsük azt az időpillanatot, amikor az 1.
komponens C1 hullámhegye a 2. komponens

C2 maximuma előtt van (20-7. ábra felső fele). (Ekkor kis Δc esetén a két hullám az ezeket
követő hullámhegyekben fed át, és ott képezi a burkoló M maximumát.) A két maximum
közötti Δλ távolság τ idő múlva éppen nulla lesz, azaz a C1 és C2 maximum átfedi egymást,
így eredőjük már itt lesz a legnagyobb. A Δλ távolság a komponensek terjedési sebességeivel:
  c 2   c1   c2  c1    c     


.
c

Az eredő M maximum a korábbi helyzetéhez képest ez alatt a τ idő alatt az 1. komponens λ
hullámhosszával mozdult el a példánknak megfelelően visszafelé, így megtett útja:
s M  c   .
Ebből a hullámcsoport maximumának sebessége egyszerűen kiszámítható:
c M  c 

sM

c
 c  c
.




E fenti mennyiség Δλ → 0-ra adódó határértéke a hullámcsomag c* csoportsebességét adja,
melyet az ún. Rayleigh-egyenlettel számíthatunk ki:
c  c  

dc
.
d

(Jól látható, hogy a c* csoportsebesség c fázissebességtől való eltérését a diszperzió okozza.)
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A Rayleigh-egyenletből következően a hullámcsomagok esetében a fázis- és a csoportsebesség nemcsak nagyságukban, hanem
irányukban is különbözhetnek. Előfordulhat olyan eset is, hogy a
fázissebesség vektora pl. balról jobbra, míg a csoportsebességé
éppen ellenkezőleg, jobbról balra mutat.
A továbbiakban azt vizsgáljuk, milyen hatással lehet a diszperzió
a hullámcsomag haladására. Mivel diszperzív közegben a terjedési sebesség a hullámhossztól függ, így a különböző hullámhosszú elemi hullámokból álló hullámcsomag egyes komponensei más és más sebességgel terjednek. – A 20-8. ábra egy ilyen, a
rezgő kúp által keltett hullámcsomag terjedését mutatja be: a 201. ábrán látottnál több mint egy nagyságrenddel kisebb frekvencián rezgő kúp vízbe mártásakor a hullámvonulat elején a kisebb
hullámhosszú, végén pedig a nagy hullámhosszú hullámok
haladnak, miközben a hullámcsomag az idő múlásával egyre
jobban „szétterül”. (A 2. és 3. képkockákon a rezgő kúptól induló
szekunder vonulat a kúp vízből történő igen lassú kihúzása
folytán keletkezik. Ez az effektus pl. vízcsepp ejtésével történő
hullámkeltéssel kiküszöbölhető, így magunk is kísérletezhetünk
pl. egy lavór vagy fürdőkád segítségével – ezekben ráadásul a
nagy vízmélység miatt az előző alfejezetben a terjedési sebesség
hullámhossz-függésére felírt összefüggés biztosan érvényes.)
A hullámcsomag komponenseinek egymáshoz képesti elmozdu20-8. ábra

lása miatt burkolójuk alakja és hossza időben változhat. Mindez

azt eredményezi, hogy egy ilyen hullámcsomag hossza kiszélesedhet (20-9. ábra), de akár
rövidülhet is a közeg diszperziójának függvényében. Ennek a hatásnak a lézerfizikában, az
ultrarövid lézerimpulzusok előállításában és közegbeli terjedésében van nagy szerepe.

20-9. ábra
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M20. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M20-1. Bizonyítsuk be a Doppler-hatás miatt a valóditól eltérőnek érzékelt frekvenciát leíró
általános összefüggést! (A bizonyítás során elegendő azokat az eseteket megvizsgálni, amikor
a forrás és a megfigyelő közül egyszerre csak az egyik mozog.)
A 20A. alfejezetben bevezetett teniszlabda-adogatógép hasonlatán alapuló bizonyításunkat
két részre bontjuk; először az álló hullámforrás és mozgó megfigyelő esetét vizsgáljuk meg.
A nyugvó F hullámforrás c terjedési sebességű, f frekvenciájú hullámvonulatot bocsát ki az
M megfigyelő irányába. Az egyszerűség kedvéért ezt képzeljük el úgy, mintha az álló kocsi
platójáról felénk (a megfigyelő felé) irányított adogató c sebességgel repülő labdákat lőne ki
állandó f gyakorisággal. Egy-egy teljes hullámot jelképezzen pl. 10 db azonos színű labda,
így a hullámvonulatot felváltva pl. 10 db piros és 10 db kék, egymástól egyenlő távolságra
repülő labdák sorozata alkotja. Ezeket a kezünkben tartott kosárral gyűjtjük be, és azt
igyekezzük meghatározni, hogyan változik a kosarunkba érkező labdák száma (adott t
időtartam alatt), ha a kilövő szerkezethez képest mozgunk – pl. az M pozícióból M’-be
közeledünk (ld. ábra).
A forrásból t idő alatt c∙t távolságra jutnak el a labdák (f gyakorisággal); a kilövőhöz v sebességgel közeledve ezeken felül még a v∙t hosszúságú szakaszon lévő labdákat is begyűjthetjük
a kosarunkba – a beérkezés gyakorisága így az eredeti értéknél v/c-vel nagyobb lesz.
Az érzékelt frekvencia: f   f  f

v
 v
 f 1  
c
 c

A forráshoz való közeledéskor „+” előjel,
távolodáskor „–” előjel használandó.
Mozgó F hullámforrás és álló M megfigyelő esetén az egyszerűség kedvéért egyetlen, a
forrást elhagyó teljes hullámot vizsgálunk. Ha a forrás közeledik felénk, akkor hétköznapi tapasztalataink szerint az érzékelt frekvencia a
valósnál nagyobb lesz. – Az adogatógép példájánál maradva: ha a felénk közeledő kilövő
egy 10-es labdasorozat (egy teljes „hullám”)
első darabját az elindulásakor (F helyről) lövi
ki, míg utolsó tagját a hozzánk közelebb lévő
F’-ből, akkor ez idő alatt a kosárba nagyobb f’
gyakorisággal érkezik meg ugyanaz a 10
labda, mintha a kilövő mindvégig állt volna.
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Hasonlóan, ha egy felénk mozgó hullámforrás t = 0-ban egy teljes rezgési periódusának első,
míg t = T-ben az utolsó fázisát sugározza ki, akkor e T periódusidő alatt v∙T távolsággal kerül
közelebb a megfigyelőhöz. Az általa érzékelt λ’ hullámhossz emiatt vT-vel rövidebb a valós λ
hullámhossznál (ill. a forrás távolodásakor ennyivel hosszabb), így:

    vT 

c c
1 1
c v
f
  v   c  v   1    f  
.
v
f f
f f
f  c
1
c

A jelen feladatban levezetett két rész-összefüggés egyesítéséből valóban a 20A. alfejezetben
felírt általános összefüggés adódik.

M20-2. A 20 m/s sebességű megfigyelő a hullámokkal szemben haladva másodpercenként
360 hullámot számol, míg velük egy irányban ugyanekkora sebességgel haladva csak 320-at.
Mekkora a hullám terjedési sebessége? A hullámforrás áll.
m
s
f   360 Hz
v  20

A forráshoz képest mozgó megfigyelő által érzékelt frekvencia:

f   320 Hz

 v
f m  f 0 1  
 c

c?
A forrás felé közeledő megfigyelő által érzékelt, a valódi f0-nál magasabb frekvencia:
 v
f   f 0 1   .
 c

A forrástól távolodó megfigyelő által érzékelt, a valódi f0-nál alacsonyabb frekvencia:
 v
f   f 0 1   .
 c

Mivel a forrás f0 frekvenciáját nem ismerjük, és a fenti összefüggésekben a szintén ismeretlen
c-t keressük, ezért a változók számát célszerűen az ismert frekvenciák egymással történő
elosztásával csökkenthetjük:
f

f

 v
f 0 1  
 c   360 Hz  36  9 ,
 v  320 Hz 32 8
f 0 1  
 c

amiből már könnyen meghatározható a hullámok terjedési sebessége:
v
v
v
m
m
 v
 v
8 1    9 1    8  8  9  9
 17  1  c  17v  17  20  340 .
c
c
c
s
s
 c
 c
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M20-3. A vízhullámok terjedési sebessége a hullámhossztól függ az alábbi módon:
c

g 2

.
2 

Határozzuk meg a hullámcsoport terjedési sebességét, ha az csupa rövid, ill. csupa hosszú
hullámokból áll!
Rövid hullámhosszak esetén (a hullámhosszal való fordított arányosság miatt) a négyzetgyök
alatti második tényező értéke a nagyobb, így egy rövid hullámhosszú hullám fázissebessége:
2
.


cR 

A csupa rövid hullámokból álló vonulat csoportsebességének kiszámításához előbb határozzuk meg a dc/dλ diszperziót (a hatványfüggvényekre és az összetett függvényekre vonatkozó
szabályok alkalmazásával):

dc R

d

1
2  1 
1 2 1
1
1
1


 
 cR2    c R .
 2   
2cR  

2
2 cR
2    
2


Ez anomális diszperziót jelent, ami a Rayleigh-egyenlet értelmében ahhoz vezet, hogy a c*
csoportsebesség a c fázissebességnél nagyobb lesz:
cR  c R  

dcR
c
3
 1

 cR    
cR   c R  R  c R .
d
2 2
 2 

Hosszú hullámhosszak esetén (a hullámhosszal való egyenes arányosság miatt) a négyzetgyök alatti 1. tényező értéke a nagyobb, így egy hosszú hullámhosszú hullám fázissebessége:

cH 

g
.
2

A csupa hosszú hullámokból álló vonulat csoportsebességének kiszámításához előbb meghatározzuk a dc/dλ diszperziót:
dc H

d

1
g
1 g 1
1
1 1


  
 c H2  
cH .
 2
g 2 2c H 2  2 c H
2
2

Ez normális diszperziót jelent, ami folytán – a Rayleigh-egyenlet értelmében – a c* csoportsebesség a c fázissebességnél kisebb lesz:
cH  cH  

dc H
c
1
 1

 cH    c H   c H  H  c H .
d
2 2
 2 
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M20-4. Milyen hullámhossznál minimális a vízhullámok diszperziója? A vízhullámok terjedési sebessége (fázissebessége) az alábbi módon függ a hullámhossztól:
c

g 2

,
2 

ahol a víz felületi feszültsége (fajlagos felületi energiája) α = 72 mJ/m2.
A feladat megválaszolásában segít, ha először a vízhullámok c = c(λ) terjedési sebességét ábrázoljuk a hullámhossz függvényében (pl. a 0 cm – 10 cm hullámhossz-tartományon):

A grafikonról egyrészt az olvasható le, hogy nagy hullámhosszakra a teljes fázissebességben
valóban a négyzetgyök alatti első tag, míg kisebb hullámhosszakra a gyök alatti második tag a
meghatározó. Másodsorban az is látszik, hogy a c(λ) görbe valóban rendelkezik minimumhellyel, mégpedig valahol az 1 cm – 2 cm közötti hullámhossz-tartományon.
A vízhullámok diszperziójának annál a λmin hullámhossznál van minimuma, ahol a fenti kék
c(λ) görbe meredeksége zérus, vagyis hullámhossz szerinti első differenciálhányadosa nulla:
dc d g 2



d d 2 

d  g 2 


  0.
g 2 d  2  
2

2 
1



Mivel a szorzat első tagja pozitív, ezért az összetett függvényből a belső függvény deriváltja
(a szorzat második tagja) fogja λmin értékét eldönteni:
d  g 2  g 2  1  g 2 1



0.


  
d  2   2
   2  2
 2
A fenti egyenlet átrendezésével a kérdéses hullámhossz értéke:
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ami számértékben az alábbi eredményt adja:
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F20. Gyakorló feladatok és kérdések
F20-1. Mit nevezünk Doppler-effektusnak? Mondjon rá hétköznapi példát!

F20-2. A közeghez képest nyugvó hullámforrás 25 Hz frekvenciájú hullámot kelt. Mekkora
hullámhosszat és frekvenciát észlel a hullámforrás felé 2 m/s sebességgel közeledő megfigyelő, ha a hullám terjedési sebessége 300 m/s? (A hullámot vezető közeg nyugszik.)

F20-3. Mit nevezünk diszperziónak? Mit fogalmaz meg szemléletesen a Rayleigh-egyenlet?

F20-4. Milyen hatással van a diszperzió egy több hullámhosszból álló hullámvonulatra?

F20-5. Mekkora frekvenciával kellene rezgetni a vízhullámokat keltő elemet (pl. rezgő lécet
vagy tűt), hogy a diszperzió hatása minimális legyen? (Tipp: használja az M20-4. feladat
eredményét!)
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Valószínűleg senki sem gondolja azt, hogy jövendő mérnöki munkája vagy akár a hétköznapi
élete során meglehetősen sokszor behatóbban is foglalkozna vízhullámokkal – e jegyzet
szerzői sem kívánják ezt elhitetni. Mégis miért szentelünk több fejezetet is a vízhullámokra
vonatkozó fizikai törvényszerűségek tárgyalásának?
Azért, mert a vízhullámok egyszerűen előállíthatók; terjedésük, viselkedésük könnyen megfigyelhető, és − mivel a hullámokra vonatkozó általános törvényszerűségek természetesen a
vízhullámokra is érvényesek − kiválóan szemléltethető velük minden olyan jelenség, amellyel
a gyakorlati munkánk során bizony már találkozhatunk, de láthatóvá tételük nem lenne
egyszerű. (Gondoljunk csak pl. egy fénynyalábban terjedő elektromágneses síkhullám két
közeg határfelületén bekövetkező törésének folyamatára.)
Az elkövetkezendő fejezetekben a vízhullámok segítségével igyekszünk minél szemléletesebben, kézzelfoghatóbban bemutatni az Olvasók számára a legfontosabb hullámfizikai
jelenségeket − megemlítve, hogy ezek ugyanúgy zajlanak le más, hasonló típusú hullámok
esetében is.
21A. Vízhullámok visszaverődése (reflexiója)
A vízhullámok előállítása és viselkedésük vizsgálata egy
egyszerű tantermi kísérleti eszköz, az ún. hullámtál (21-1.
ábra) segítségével könnyen kivitelezhető. A hullámtálba
öntött vízbe egy, a függvénygenerátorral beállítható amplitúdójú és frekvenciájú (szinuszos) rezgőmozgást végző berendezés végére rögzített hullámforrást merítünk. Az átlátszó
aljú tálban keltett hullámok képe a tál erős fénnyel történő
megvilágítása és egy, a tál alatt ferdén elhelyezett síktükör
segítségével a kádat tartó keret elejére szerelt ernyőn (a 19-8.
és 20-1. ábrákon már megismert formában) látható. A világos hullámhegyek és sötét hullámvölgyek jól nyomon követhetővé teszik a hullám terjedését, ill. a hullámfrontok alakjának változását, ha a hullámtérbe valamilyen akadályt helye21-1. ábra

zünk. (A továbbiakban ilyen akadályok hatásairól lesz szó.)
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Egy, a vízfelszínt éppen érintő egyenes fémlapot megfelelő frekvenciával és amplitúdóval rezgetve − tulajdonképpen beleütögetve
a vízrétegbe – a síkhullámokkal analóg
vonalszerű vízhullámokat tudunk előállítani
(21-2.a. ábra). Az imént ismertetett vetítőrendszer alkalmazásával a hullámteret is
láthatóvá tehetjük (21-2.b. ábra): a hullámhegyek és -völgyek egymással párhuzamos,
balról jobbra haladó egyeneseknek tűnnek.
Ha a fenti módon keltett hullámunk útjába a
hullámhossznál jóval nagyobb akadályt
(tulajdonképpen egy falat) helyezünk, akkor
megfigyelhetjük, mi történik a hullámmal,
amint eléri az akadály vonalát. – A falon a
hullámok visszaverődését láthatjuk, melynek

21-2. ábra

leírására az alábbi, a 21-3. ábrán illusztrált
fogalmakat vezetjük be:
 Beesési merőleges: az akadály felületére,
a hullám beesési pontjába állított merőleges egyenes.
 Beesési szög: a beeső hullám terjedési iránya és a beesési merőleges által bezárt α
szög. (Értéke 0° és 90° közötti lehet.)
 Visszaverődési szög: a visszavert hullám
21-3. ábra

terjedési iránya és a beesési merőleges
által β bezárt szög (0° ≤ β ≤ 90°).

A hullámvonulat terjedési irányát az ún. hullámnormálisok segítségével tömören és a
gyakorlati alkalmazások szempontjából szemléletesebben ábrázolhatjuk oly módon, hogy a
haladás irányát e hullámfelületekre merőleges „sugarak” és a fázissebesség-vektor irányának
együttese jelöli ki (példaként ld. a 21-3. ábrát).
A kísérletek tanúsága szerint abban a legegyszerűbb esetben, amikor a vízhullámok merőlegesen esnek be az akadály felületére – vagyis a terjedés iránya merőleges a felületre, a beesési
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szög pedig α = 0° –, a hullámok önmagukkal párhuzamosan verődnek vissza, miközben
terjedési irányuk a beeső hulláméval ellentétes lesz. Az ezt ábrázoló képsoron (21-4. ábra) a
hullámok ütközés előtti és utáni terjedési irányát nyilak mutatják.

21-4. ábra
A vízhullámok visszaverődése kapcsán megjegyezzük, hogy a fenti ábrán bemutatott reflexió
a hullámtál oldalfalain hasonlóan fellép, így a legtöbb kísérlet szempontjából zavaró tényezőt
jelent − a tál oldalai ennek csökkentése érdekében jellemzően lejtős kiképzésűek.
Ha elfordítjuk az akadályt, azaz ferde beesést hozunk létre, akkor a terjedési irány és
a beesési merőleges zérusnál nagyobb, de
90°-nál kisebb α szöget zárnak be egymással
(21-5. ábra). Ezekben az esetekben szintén
azt tapasztaljuk, hogy a visszavert hullám
terjedési iránya is ugyanekkora α szöget zár
be a beesési merőlegeshez képest. (A beesési merőleges berajzolásakor az akadály
felületét a beesés pontjában síkfelülettel közelítjük, ami az eddig látott sík falak, így a
21-5. ábra

21-5. ábra esetén is automatikusan teljesül.)
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A fenti kísérleti megfigyelések alapján megállapíthatjuk a hullám-visszaverődés törvényeit:


A beesési merőleges, a beeső hullám és a visszaverődő hullám egy síkban van.



A fentebb definiált módon mérendő beesési és a visszaverődési szög egyenlő: α = β.

Ezek a törvények természetesen görbült visszaverő felületek és görbült hullámfronttal
rendelkező hullámok esetén is érvényesek. – Tekintsük pl. azt az esetet, amikor a hullám
útjába egy körívesen meghajlított fémlemezt teszünk homorú elrendezésben (21-6. ábra). Ekkor azt tapasztalhatjuk, hogy a beeső hullámaink úgy verődnek vissza, hogy a visszavert
hullámok egy ponton mennek keresztül. (A jobb láthatóság érdekében nem folytonos beesés
mellett készült, a 21-6. ábra jobb oldalán látható fénykép ezt egyértelműen alátámasztja.) Az
akadály megfordításával, azaz domború reflektáló felület esetén a visszavert hullámunk széttartóvá (divergenssé) válik (21-7. ábra).

21-6. ábra

21-7. ábra

Pontosan ugyanez történik akkor is, amikor elektromágneses síkhullám verődik vissza egy
homorú vagy domború tükör felületéről. (A 21-6., ill. 21-7. ábrákon ezek hullámtani modelljei láthatók.) − Erről jelen jegyzet második féléves folytatásában részletesen is szó lesz.

21-8. ábra
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A hullámtálas eszközpark kis módosításával: a rezgő léc kis kúpra (21-8.a. ábra) való cserélésével kör alakú, görbült hullámfrontú vízhullámokat (21-8.b. ábra) is elő tudunk állítani,
melyek a térbeli gömbhullámok kétdimenziós megfelelői. − E körhullámok sík felületű
akadályról történő reflexióját vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a visszaverődés törvényeinek
megfelelően a visszavert hullámfront olyan, mintha az akadály (fal) felületére tükrözött
hullámforrásból indult volna ki az akadály mögül (21-9. ábra).

21-9. ábra
21B. Vízhullámok törése (refrakciója)
Ha a vízhullám olyan határhoz ér, ahol hirtelen megváltozik a terjedési sebessége, akkor a
hullám részben − az előző alfejezetben ismertetett törvényeknek megfelelően − visszaverődik,
részben pedig továbbhalad. Amennyiben a továbbhaladó hullám nem merőlegesen érte el a
határfelületet, a hullámhossza (ill. a hullámforrás állandó frekvenciájából adódóan terjedési
sebessége) és a terjedési iránya is megváltozik – ez a törés (refrakció) jelensége. (Megjegyez395
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zük, hogy bár e jelenség a látványosabb komponenséről: a terjedési irány határfelületnél
történő megváltozásáról kapta a nevét, a terjedési sebesség változása minden körülmények
között, így a hullám egyenes továbbhaladását eredményező merőleges beeséskor is fellép.)
A hullámtál segítségével a törés jelenségét
is be tudjuk mutatni. Az előző fejezetben
már volt arról szó, hogy a vízhullámok
terjedési sebessége (kis mélységek esetén)
a vízréteg vastagságától függ. Ezért a
kísérlet során a hullámtálba egy kb. 7 mm
vastag (sárga színű) üveglapot helyezünk,
ami azt jelenti, hogy ennyivel csökkentettük a felette lévő vízréteg vastagságát, azaz megváltoztattuk az itt haladó vízhullá-

21-10. ábra

mok terjedési sebességét. A 21-10. ábrán

jól látható, hogy vízhullámunk a változatlan vastagságú területen a korábbiakhoz hasonlóan
terjed, de amint az üveglap fölé (azaz a kisebb vastagságú vízterület határához) ér, terjedési
iránya megváltozik, miközben a hullámhossza is csökken (ld. az ábra sárga λ-jelöléseit).
Az ehhez hasonló kísérletek alapján a
törés törvényeit is felírhatjuk:
 A beesési merőleges, a beeső és a
megtört hullám egy síkban van.
 A beesési merőlegestől a 21-11. ábra
szerint felmért α beesési és β törési
szög viszonyát a Snellius−Descartesféle törési törvény írja le:
sin  c1
  n 21 ,
sin  c2

21-11. ábra

ahol c1 és c2 a hullám (beesés helyén síkfelületnek tekintett) határfelület előtti és utáni terjedési sebessége, n21 pedig a második közeg elsőre vonatkoztatott (relatív) törésmutatója. A
törvény szerint tehát a beesési és a törési szögek szinuszainak hányadosa a két közegtől függő
állandó. − A 21-11. ábrán az is látható, hogy a határfelületre ferdén beeső hullám terjedésének iránya a törés során azért változik meg, mert a hullám terjedési sebessége a határfelület
két oldalán különböző. (Ezzel a következő fejezetben részletesebben is foglalkozunk majd.)
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A fényhullám két különböző törésmutatójú (terjedési sebességű) közeg határán bekövetkező
törését ugyanígy kell elképzelni – ezekben az esetekben azonban jellemzően csak a beesési és
törési szögeket (a beesési merőlegessel együtt) egyébként is meghatározó hullámnormálisokat
tüntetjük fel, pl. a 21-10. ábrán látható formában. (A fényképen a két síkfelülettel határolt
fénytörő közeg: a planparallel lemez hullámtani analogonja látható.)
A vízhullámos kísérletek kiváló modellező képességét bizonyítják a következő kísérletek is,
melyekben a paralelogramma alakú helyett más formájú üveglapokkal változtatjuk meg a
vízmélységet. – A 21-12. ábrán jól látható, hogy egy kétszeresen domború üveglappal megváltoztatott sebességű vízhullám a „lencse” után megtörve úgy halad tovább, hogy hullámfrontjának elemei az üveglap után egy pontban találkozzanak össze. (Mivel az eszköz a beeső
síkhullámokat összetartóvá teszi, ezért a gyűjtőlencsék hullámtani modelljének tekinthető.)

21-12. ábra

21-13. ábra

Ha az előző üveglapot egy kétszeresen homorú lapra cseréljük ki (21-13. ábra), akkor olyan
megtört hullámokat kapunk, amelyek úgy viselkednek, mintha egy, az üveglap előtti pontból
– lényegében a „lencse” előtti rezgő kúphoz hasonló (virtuális) hullámforrásból – indultak
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volna ki. (Mivel a kétszeresen homorú üveglap a beeső síkhullámokat széttartóvá teszi, ezért a
szórólencsék működésének hullámtani modellezésére alkalmas.)
A fenti kísérletekkel kiválóan lehet szemléltetni, modellezni a fényhullám terjedését a
lencsékben, ill. a lencsék után – nemcsak a beeső síkhullámok összetartóvá vagy széttartóvá
válásának bemutatásával, hanem a konvergencia vagy divergencia mértékének a vízmélységgel történő egyszerű hangolásával is. Utóbbival ugyanis a „lencsékben” mérhető terjedési
sebességet és ezáltal a különböző vízmélységű területek határfelületén bekövetkező refrakció
mértékét befolyásolhatjuk az alábbiak szerint.
A 21-12. ábrán a kétszeresen domború (bikonvex) üveglapot elhagyó hullámok találkozási
pontját fókuszpontnak, e pontnak az üveglaptól (pontosabban a lencsealak beeső síkhullámokkal párhuzamos szimmetriasíkjától) mért távolságát pedig fókusztávolságnak nevezve azt
tapasztaljuk, hogy az üveg fölötti vízmélység (és ezáltal terjedési sebesség) növelésével a
„gyűjtőlencse” fókusztávolsága nagyobb lesz. – Hasonlóan, a 21-13. ábrán a kétszeresen
homorú (bikonkáv) üveglapot elhagyó hullámok virtuális kiindulási pontját a „szórólencse”
virtuális fókuszpontjának nevezve, ez a (hasonló módon mérendő) fókusztávolság is nőni fog
az üveg fölötti vízmélység (és terjedési sebesség) növelésével. (Erre az üveglapot elhagyó
körhullámok nagyobb görbületi sugarából következtethetünk.)
Későbbi optikai tanulmányaink során az egyes lencsealakok működését már a hullámnormálisokkal vagy „sugarakkal” dolgozó geometriai megközelítésben fogjuk vizsgálni.
M21. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M21-1. Egy rezgő (egyenes) léc által keltett vonalhullám (síkhullám) 50°-os hajlásszögben
ér el egy vízszintes, sík falat. Mekkora lesz a visszaverődés szöge?
A feladat az egyenes hullámfrontok fallal
bezárt α hajlásszögét adta meg, miközben a
reflexiót leíró törvényekben a beesési merőlegestől mért beesési szög szerepel. A
hullámfrontokra merőleges hullámnormális
(„sugár") azonban a beesési merőlegessel
szintén α szöget fog bezárni. (Az ábrán piros
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α-val jelölt beesési szög és a hullámfrontok kékkel jelölt hajlásszöge ugyanis merőleges
szárú szögek: a beesési merőleges a fal felületére, míg a hullámnormális a hullámfrontokra
merőleges.) − Mivel a fentiek folytán a beesési szög α = 50°, ezért a visszaverődés
törvényének értelmében a visszaverődési szög is 50°-os. (Utóbbit nem tüntettük fel az ábrán,
ahogy a visszavert hullámfrontokat sem.)

M21-2. A hullámtál aljára helyezett sík üveglapra 60°-os beesési szöggel érkezik egy rezgő
léccel keltett egyenes hullám, amely 45°-os törési szög alatt halad tovább (az üveglap fölötti
térrészben). Mennyivel sekélyebb a víz az üveglap fölötti térrészben?
A feladat a hullámtörés Snellius–Descartes-törvényéhez az alábbi paramétereket adta meg:
  60
  45

3
2
2
 sin   sin 45 
2
 sin   sin 60 

A hullámtörés törvénye szerint a beesési és a törési szög szinuszának hányadosa:
3
sin 
3
3 c1
2



 .
sin 
2 c2
2
2
2

A terjedési sebességek vízmélységtől való függését behelyettesítve a fenti részeredménybe:
g  h1
h1
3 c1
 

2 c2
h2
g  h2



3 h1

2 h2

 h 2 : h1  2 : 3 ,

vagyis az üveglemez fölötti vízmélység a hullámtál többi részén jellemző mélység 2/3-a.

M21-3. A hullámtörés törvényeinek alkalmazásával mutassuk meg, hogy a bikonvex, ill.
bikonkáv üveglemezek valóban a 21-12., ill. 21-13. ábrákon látható hatással vannak a beeső
síkhullámokra!
A „lencsealakok” működését az egyszerűség és a lentebb látható vázlatos szerkesztések
könnyebb és áttekinthetőbb elkészítése céljából az alábbi megszorításokkal vizsgáljuk:
 Az üveglap teljes felületének csak egy kis részére ejtünk be síkhullámot – egyrészt azért,
hogy a folytonosan változó beesési szög problémáját kiküszöbölhessük; másrészt azért,
mert az üveglap görbült felülete csak a hullámnormális beesési pontjának kis környezeté-

399

21. VÍZHULLÁMOK VISSZAVERŐDÉSE ÉS TÖRÉSE. A VISSZAVERŐDÉS ÉS TÖRÉS TÖRVÉNYEI
ben közelíthető síkfelülettel. (Eleve csak sík határfelület esetén van értelme beesési merőlegesről beszélni; ennek állása ráadásul a görbült határfelület minden pontjában más.)
 Csak az üveglap elülső határfelületén vizsgáljuk a hullámtörést – mint látni fogjuk, a terjedési irányra vonatkozó tendencia megállapításában ez a kezdő lépés is elegendő. (A hátsó
határfelületet is magában foglaló teljes szerkesztést geometriai optikai tanulmányaink
során, lencsékre fogjuk elvégezni, hiszen akkor már nem kell a hullámfrontok berajzolásával vesződnünk – azok normálisai ugyanis minden szükséges információt hordoznak.)
A Snellius–Descartes-törvény alkalmazását, vagyis az α beesési és β törési szögek egymáshoz viszonyított nagyságának megállapítását annyiban megkönnyíthetjük magunknak, hogy
az α irányban haladó beeső hullámnormálist a határfelület törési oldalán is meghosszabbítjuk
egy darabig (az alábbi ábrákon kék szaggatott vonallal). – A fenti egyszerűsítésekkel és
szerkesztési technikákkal a bikonvex, ill. bikonkáv üveglemez szélső zónájára beeső vonalszerű hullámok az alábbi módon törnek meg az elülső határfelületen:

A vázlatos szerkesztések azt mutatják, hogy a bikonvex üveglap valóban a beeső hullámok
normálisával párhuzamos középvonala felé töri meg a beeső hullámokat, míg a bikonkáv
üveglap ezzel ellentétes értelemben. (Az ábrák alsó fele a megszerkesztett esetek vízszintes
tengelyre vonatkozó tükörképe lenne, így valóban a beeső hullámok összetartását, ill. széttartását figyelhetnénk meg.)

M21-4. A hullám-visszaverődés törvényeinek alkalmazásával mutassuk meg, hogy a
homorú, ill. domború fémlapok valóban a 21-6., ill. 21-7. ábrákon látható hatást fejtik ki a
beeső síkhullámokra!
A „tükrök” működését a lentebb látható vázlatos szerkesztések könnyebb és áttekinthetőbb
elkészítése céljából az előző mintafeladatban már alkalmazott megszorításokkal vizsgáljuk.
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(A visszaverő felületet teljes egészében kihasználó szerkesztést geometriai optikai tanulmányaink során, tükrökre fogjuk elvégezni – a lencséknél fentebb már tárgyalthoz hasonló
okokból.) A visszaverődés törvényét a homorú, ill. domború reflektáló felület szélső zónáira
balról beeső vonalszerű hullámokra alkalmazva az alábbi eredményeket kapjuk:

A homorú tükröző felület tehát valóban úgy veri vissza a beeső hullámokat, hogy azok a
fémlemez előtti pontban metszik egymást, a domború fémlemezről visszaverődő hullámok
pedig valóban úgy haladnak, mintha látszólag a lemez mögötti közös pontból indultak volna.

F21. Gyakorló feladatok és kérdések
F21-1. Mondja ki a hullámok visszaverődésének törvényeit!

F21-2. Mondja ki a hullámtörés törvényeit! A hullámkádban mérhető terjedési sebességről
tanultak és a Snellius–Descartes-törvény alkalmazásával állapítsa meg, hogy az alábbi fényképek készítésekor melyik esetben volt kevesebb, ill. több víz a hullámtálban!
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F21-3. Miért nevezzük az optikában gyűjtő-, ill. szórólencsének a bikonvex, ill. bikonkáv
üveglapokkal modellezett eszközöket?

F21-4. Hogyan működnek a (gömbtükrök hullámtani modelljeiként szolgáló) homorú, ill.
domború fémlapokból készült visszaverő felületek? Milyen hatással vannak egy beeső síkhullám hullámhosszára, ill. terjedési irányára?

F21-5. Gyűjtse össze, hogy mely optikai eszközök működését modelleztük e fejezetben
vízhullámok alkalmazásával!
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22. VÍZHULLÁMOK INTERFERENCIÁJA ÉS ELHAJLÁSA
Ebben a fejezetben a főbb hullámtani alapjelenségek ismertetését, ill. vízhullámok segítségével történő szemléletes bemutatását folytatjuk. Szó lesz többek között az interferenciáról,
melyet fényhullámokkal megvalósítva számos területen alkalmaznak − a teljesesség igénye
nélkül: kis távolságok nanométeres pontosságú meghatározására; háromdimenziós fényképek,
hologramok készítésére; a spektroszkópiában a megfelelő hullámhosszú gerjesztő fény előállítására; a lézeres lemezjátszókban (CD, DVD, BD) mikrobarázdák hanggá alakítására;
mozgásérzékelésre, felületi egyenetlenségek kimutatására.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb tudományos
felfedezése is az interferencia jelenségének
köszönhető, ugyanis a gravitációs hullámok
okozta parányi téridő-torzulásokat (lényegében
a kb. ezred protonátmérő nagyságrendjébe eső
hosszváltozásokat) speciális interferométerek
segítségével mutatták ki. (A 22-1. ábra az egyik

22-1. ábra

ilyen, a lézer-interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium (LIGO) által üzemeltetett eszközt mutatja be, melynek karjai egyenként 4 km hosszúak.)
Az ebben a fejezetben bemutatott elhajlási jelenségek is több esetben előkerülnek a gyakorlati
életben. A fény elhajlásán alapul pl. a spektroszkópiában alkalmazott ún. rácsos spektrométerek működése, melyekkel megállapítható, hogy egy fényforrás fénye milyen hullámhosszakat (és milyen arányban) tartalmaz. Az elhajlás (diffrakció) jelensége határozza meg az
egyes optikai elemek feloldóképességét is, vagyis azt, hogy milyen kis tárgyakat vagyunk
még képesek pl. optikai mikroszkóppal vagy távcsővel élesen megkülönböztetni. A fényszóródás egyes eseteinél – melyekkel szintén sokszor találkozhatunk – többek között az elhajlás is szerepet játszik. (E témákkal tavaszi féléves tanulmányaink során foglalkozunk majd.)
Hanghullámok esetén az elhajlásnak köszönhetjük, hogy akkor is hallunk hangokat, amikor a
hullámforrás takarásban van. Például egy teremben a folyosón kint beszélgető emberek hangját is hallhatjuk, mert a hang hullámhossza nagyjából az ajtó méretének nagyságrendjébe esik,
így a hanghullámok ezen a „résen” elhajolva a geometriai értelemben vett árnyéktérbe is
behatolhatnak. (Az elhajlás, ill. a geometriai árnyékolás hatását pl. a 2,4 GHz-es frekvencián
üzemelő Wi-Fi hálózatok kiépítésénél is érdemes figyelembe venni.)
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Mindezen vízhullámokkal bemutatott és értelmezett jelenségek majd elektromágneses hullámok (fény) esetében is részletesen tárgyalásra kerülnek a jegyzet második féléves részében.
22A. Vízhullámok interferenciája
Az előző fejezetekben alkalmazott hullámtál segítségével most azt vizsgáljuk, mi történik
akkor, ha egyazon hullámtérben két vízhullám találkozik. Ehhez a korábbi elrendezésen csak
annyit változtatunk, hogy egyszerre két kis kúppal kopogtatjuk a vízfelszínt (22-2.a. ábra).
A kísérlet során a megszokott körhullámok megjelenésén felül egy nagyon érdekes hullámeloszlási képet kapunk: a két körhullám szuperpozíciójával ugyanis egy olyan struktúra alakul
ki, amelyben az erősebb hullámtevékenységgel jellemzett helyek mellett szinte tökéletesen
mozdulatlan vízfelszínű területek is megfigyelhetők (22-2.b. ábra). Ezt az időben állandósult
jellegzetes mintázatot interferenciaképnek, míg a jelenséget interferenciának hívjuk.

22-2. ábra
A jelenség értelmezéséhez gondoljunk vissza a harmonikus rezgések összeadásáról tanultakra.
Nyilvánvaló, hogy két hullám találkozása esetén azokon a helyeken kaphatunk erősebb
hullámtevékenységet − azaz nagyobb amplitúdójú hullámzást, más néven erősítést −, ahol a
találkozó hullámrészek azonos fázisban vannak. Minimális − azonos amplitúdójú hullámok
találkozása esetén egyenesen zérus – eredő amplitúdójú hullámmozgást: maximális gyengítést
vagy kioltást pedig ott tapasztalhatunk, ahol a hullámok ellentétes fázisban találkoznak.
Két hullám ilyen módokon történő találkozása, ill. a szuperpozíciójuk eredménye legszemléletesebben a 22-3. ábrán látható átlátszó oldalfalú hullámcsatornával mutatható be. A csatorna
elülső felében az azonos vagy ellentétes fázisban mozgó (piros) dugattyúk által keltett vízhullámok egy válaszfal két oldalán egymás mellett haladnak, majd a csatorna hátsó felében
interferálnak. − A fényképeken jól látható, hogy azonos fázisban érkező vízhullámok esetén
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hullámhegy hullámheggyel, míg hullámvölgy hullámvölggyel találkozik, így a csatorna közös
részében maximális amplitúdójú hullámzást: konstruktív (építő jellegű) interferenciát tapasztalunk (22-3. ábra felső képe). Ezzel szemben a csatorna második szakaszába ellentétes fázisban érkező vízhullámok esetén a hullámhegyek hullámvölgyekkel találkoznak, így alig láthatunk hullámjelenséget (22-3. ábra alsó képe) − a hullámok utóbbi típusú találkozását emiatt
destruktív (romboló jellegű) interferenciának nevezik. (A csatorna végében ferdén elhelyezett
végzáró elem az előző fejezetben már említett visszaverődés zavaró hatását hivatott csökkenteni; ebben a záróelem hullámelnyelő hatású abszorber bélése is nagy segítséget nyújt.)

22-3. ábra
Az erősítési és kioltási helyek viszonylag egyszerű megfontolással meghatározhatók. Az egyszerűség kedvéért a két vizsgált hullámforrás (Hf1, Hf2) azonos amplitúdójú, azonos frekvenciájú harmonikus hullámokat állítson elő; az ezek találkozásából származó hullám-amplitúdót
a két forrástól r1 és r2 távolságú tetszőleges P pontban határozzuk meg (22-4. ábra). − A két hullám
kitérésre vonatkozó egyenletei (i = 1,2 jelöléssel):
2


yi  A sin  t  kri  i   A sin  2t 
ri  i  ,




ami a kitérések összeadását (és így a P pontbeli eredő kitérés meghatározását) jobban segítő alakban:
 

r
 i  ri , t   A sin  2  t  i   i  .

 

A két körhullám eredője a hullámforrásoktól r1 és r2
22-4. ábra

távolságra lévő pontban tehát:
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Erre a szögek szinuszainak összegére vonatkozó trigonometrikus azonosságot alkalmazzuk:
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amelynek jobb oldali argumentumai az y1 és y2 fázisainak behelyettesítésével:
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Az eredő hullám P pontbéli kitérésére tehát a következő egyenletet kapjuk:
 
r  r    2 
 r  r   2 
 P  r1 , r2 , t   2A cos   2 1  1
 sin  2  t  2 1   1
.


2 
2 
2 

 
A fenti szorzat első tagja a helytől függő amplitúdónak feleltethető meg, míg második tagja a
szinuszos időfüggést adja. Jelen esetben a P pontbeli amplitúdó értékét kell megvizsgálnunk.
Az interferencia (és ezzel összhangban a 22-2.b. ábrán látható időben állandó amplitúdóeloszlás létrejöttének) feltétele, hogy a fáziskülönbség nem függhet az időtől. Ebből következően a P pontban találkozó hullámok kezdőfázisaira az alábbi feltételnek kell teljesülnie:
1  2  állandó .
Az azonos frekvenciájú és állandó fáziskülönbségű hullámok interferenciára képesek – az
ilyen hullámokat koherensnek nevezzük.
Mivel a fáziskülönbség állandó, így φ1−φ2 értékét nullának is választhatjuk; ekkor csak a
koszinusz argumentumának első tagját kell vizsgálnunk. − Keressük meg először azokat a
helyeket, ahol az eredő amplitúdó nulla értéket vesz fel. Mivel a koszinusz függvény értéke
csak ott lehet nulla, ahol argumentuma a π/2 páratlan egész számú többszöröse, ezért:
r r


 r r 
cos   2 1   0   2 1   2n  1
 r2  r1  (2n  1)
 

2
2


n   .

Maximális gyengítés tehát a hullámtér azon pontjaiban lehetséges, ahol az útkülönbség a félhullámhossz páratlan egész számú többszöröse. (Ezt a hullámcsatornás szemléltető kísérlet is
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megerősíti, hiszen csak ilyen esetekben találkozhat hullámhegy hullámvölggyel.) – A maximális erősítésű helyeket hasonlóan tudjuk meghatározni: azokat az útkülönbségeket keressük,
melyek mellett a koszinusz függvény eléri szélsőértékeit:
r r

 r r 
cos   2 1   1   2 1  n    r2  r1  n  2n
 

2


n   ,

vagyis az útkülönbség a hullámhossz egész számú többszöröse. Az útkülönbségre jellemző n
számot az interferencia rendjének nevezzük: ha n = 1, elsőrendű maximumról / minimumról;
ha n = 2, másodrendű maximumról stb. beszélünk.
A feltétel-egyenletekből következik, hogy az erősítési és gyengítési helyek egyaránt hiperbolákon helyezkednek el. (A hiperbola ugyanis azon pontok halmaza a síkon, melyek két
rögzített ponttól mért távolságainak különbsége állandó.) A maximális erősítésnek, ill. gyengítésnek megfelelő hiperbolák vízfelületen jól láthatók – a hullámzás hiánya miatt utóbbiak
még jobban is követhetők, amint ezt a 22-2.b. ábrán látható kioltási hiperbolák is mutatják.
Ugyanitt megjegyezzük, hogy az erősítési és gyengítési hiperbolák számát és lefutását a
hullámforrások rezgési frekvenciájával, ill. a pontszerű források távolságával befolyásolhatjuk. (Az M22-2. feladatban ezeket a hatásokat vizsgáljuk meg vázlatos formában.)
22B. Elhajlás résen, élen vízhullámokkal
Ha a vízhullám terjedésének útjába olyan falat helyezünk, melyen egy változtatható d szélességű rés van, akkor szintén érdekes jelenségre figyelhetünk fel. Viszonylag nagy résméret
(d >> λ) esetén azt látjuk, hogy a hullámaink elakadnak a falban, így csak a rés nyitott részén
jutnak át a hullámtérbe (22-5. ábra, 1. kép). A résszélesség fokozatos csökkentésekor azt figyelhetjük meg, hogy a résen átmenő hullámvonulatok a fal okozta ún. árnyéktérben is némileg folytatódnak (22-5. ábra, 2. kép). A hullámok árnyéktérbe történő behatolása egyre fokozódik, ahogy a rés szélességével megközelítjük a hullámhosszt (22-5. ábra, 3. kép).

22-5. ábra
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Ha már jóval a hullámhossz mérete alá kerülünk, akkor folytonos körhullámok jelennek meg
a fal mögött, melyek középpontja (kiindulási pontja) maga a rés lesz (22-5. ábra, 4. kép). – Ez
a hullámtani jelenség az elhajlás (más néven diffrakció). A hullámtálban rezgő léccel keltett
egyenes vízhullámok segítségével kísérleti úton is megállapíthatjuk, hogy ha adott hullámhossz mellett a rés szélességét csökkentjük, akkor az elhajlás mértéke nő (22-6. ábra). (A felső sorban az előző fejezetben ismertetett vetítő rendszer által alkotott képek láthatók; az alsó
képsorban az ezekre épülő diffrakciós vázlatok szerepelnek, melyek a rést, az árnyékteret és
az elhajló hullámok legyezőszerű, a szélei felé kevésbé intenzív szétterülését mutatják be.)

22-6. ábra
Ha a rés szélességét a hullámhosszhoz képest végtelen nagyra növeljük, akkor az él mentén
bekövetkező elhajlási jelenséget figyelhetjük meg. Kisebb mértékben ugyan, de – a hullámtál
lejtős oldalához illeszkedő falban kialakított, a 22-7. ábrán szereplő résen történő elhajláshoz
hasonlóan − ezúttal is azt tapasztaljuk, hogy a hullám behatol a geometriai terjedés által meghatározott árnyéktérbe (22-8. ábra), hiszen a vízfelszín hullámzása részben a fal mögött is látható. (Itt jegyeznénk meg, hogy az előző alfejezetben tárgyalt interferencia, ill. az elhajlás
valamely jelenség hullámtermészetének egyértelmű bizonyítékai.)

22-7. ábra

22-8. ábra
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Az egyre nagyobb frekvencián rezgő léccel keltett, így egyre csökkenő hullámhosszú vonalszerű hullámoknak a 22-8. ábrán bemutatott élen történő elhajlása a – felül nyers fényképeket, alul pedig a megfelelő elhajlási vázlatokat tartalmazó – 22-9. ábra tanúsága szerint egyre
kisebb mértékű, így a hullámterjedést mind jobban a geometriai „sugarak” (a hullámfrontokra
merőleges hullámnormálisok) határozzák meg.

22-9. ábra
Hasonló jelenség játszódik le, ha egy akadály kerül a hullámunk útjába: a rezgő léccel keltett
vízhullámok elhajlanak a hullámtálba tett hasáb szélein, mégpedig annál nagyobb mértékben,
minél nagyobb a hullámhosszuk az akadály méretéhez képest (22-10. ábra, felső képsor). A
léc rezgési frekvenciájának növelésével, vagyis a hullámhossz csökkentésével azonban az
akadály mögötti árnyéktér egyre inkább „kitisztul” (22-10. ábra, alsó képsor), és a hullámok a
nagyon széles rés esetéhez (22-5. ábra, 1. kép) hasonló módon terjednek.

22-10. ábra
409

22. VÍZHULLÁMOK INTERFERENCIÁJA ÉS ELHAJLÁSA
Ha az akadály mérete a hullámhossznál kisebb, akkor az ebben a speciális esetben fellépő
elhajlási jelenséget szórásnak nevezzük, melynek során az akadály (szórócentrum) maga is
másodlagos hullámforrássá válik. A jelenséget illusztráló kísérletben a hullámtálba helyezett
kis korong (22-11.a. ábra) azonban csak addig viselkedik szekunder forrásként, amíg a rezgő
léc által keltett síkhullámok érik (22-11.b. ábra). Az akadály mögött kialakuló hullámmintázatot az akadályról szórt és a mellette elhaladó hullámok interferenciája határozza meg.

22-11. ábra
22C. A Huygens–Fresnel-elv
Az egyre csökkenő átmérőjű résen történő elhajlásnál – főleg d << λ esetben – tett megfigyelések alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha a hullámvonulat egy kicsiny darabkáját „kicsippentjük”, akkor az is úgy tud viselkedni, mint egy további (kör)hullám forrása.
Az ilyen típusú kísérletek alapján állította fel
Huygens (1629-1695) a hullámterjedést leíró, róla
elnevezett elvet, miszerint: egy t időpillanatban az
f hullámfelület minden pontjából azonos fázisú
elemi gömb-, illetve körhullámok indulnak ki, és
ezek burkolófelülete adja a hullám időben későbbi
f’ felületét (22-12. ábra).
22-12. ábra

A hullámok visszaverődésének és törésének az
előző fejezetben leírt törvényei a fenti elv alapján

értelmezhetők, ugyanakkor bizonyos, a hullámok elhajlásánál megfigyelt jelenségekre nem ad
kielégítő magyarázatot. Emiatt a későbbiekben a Huygens-elv kiegészítésre, továbbfejlesztésre szorult – ezt a feladatot végezte el 1819-ben Fresnel (1788-1827) azzal, hogy a burkolófelületi elvet interferencia-elvvel helyettesítette: egy t időpillanatban az f hullámfelület
minden pontjából elemi hullámok indulnak ki, és ezek interferenciája adja a hullám időben
későbbi f’ felületét. (A Huygens−Fresnel-elv szerint a szekunder hullámforrásokból hátrafele
haladó kör- vagy gömbhullámok kioltják egymást.)
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A fenti elveket az alábbiakban egy-egy látványos kísérleti példával igazoljuk. – A Huygenselv értelmében egy, a hullámtálban kialakított igen keskeny rés a beeső síkhullámok hatására
másodlagos (szekunder) körhullám-forrásként viselkedhet. Ekkor a tálba helyezett falban
kialakított kettős rés (22-13.a. ábra) két egymás melletti körhullám-forrásnak tekinthető, így a
hullámtérben a két rezgő kúppal keltett interferenciaképhez (22-2. ábra) hasonló mintázatot
hoznak létre (22-13.b. ábra). A hiperbolaívet követő kioltási (azaz nyugvó vízfelszínű) helyek
akár még a vetítőrendszer használata nélkül is észrevehetők − a 22-13.a. ábrán két ilyen ívet
egy-egy sárga nyíllal jelöltünk meg.

22-13. ábra

22-14. ábra

A Huygens−Fresnel-elv szerint a kettőnél jóval több – pl. a 22-14.a. ábrán látható „fésűs”
betéttel kialakított – körhullám-forrásból álló rendszert elhagyó hullámokat az elemi körhullámok interferenciája hozza létre. Ez az interferencia a szekunder forrásrendszer határai
által kijelölt területen lényegében a beeső síkhullámokéval megegyező hullámfrontokat hoz
létre (22-14.b. ábra); a geometriai terjedéstől való eltérés csak a réssor széleinél tapasztalható.
22D. A visszaverődés és törés jelenségének értelmezése a Huygens-elv alapján
A 21. fejezetben bemutatott hullámtani jelenségek egyszerűen magyarázhatók a Huygens-elv
segítségével. Tekintsük az ott bemutatott hullámunkat, amely egy olyan határfelülethez ér,
ami két olyan közeget választ el, amelyekben eltérő a hullám terjedési sebessége (c1, c2).
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Tapasztalataink szerint ilyenkor a hullám egy része visszaverődik, másik része pedig megtörve behatol a kettes számú közegbe. – Nézzük meg, mi történik ekkor egy adott AB hullámfelülettel (amit a 22-15. ábra első képe a határfelülethez érkezés pillanatában ábrázol).

22-15. ábra
A Huygens-elv alapján a határfelületre érkező hullámfront minden egyes pontjából elemi
hullámok indulnak ki (22-15. ábra, 2. kép) – a visszaverődés jelen tárgyalásakor azonban csak
az 1. közegben terjedő elemi körhullámokat vizsgáljuk (22-15. ábra, 3. kép). Az AB hullámfelület B pontja az A ponthoz képest az alábbi késleltetéssel éri el a határfelületet:
c1 

BC
BC
 t
.
t
c1

Ennyi idő alatt az A pontból már korábban kiindult elemi hullám az 1. közegben felvett
s1 = c1∙t sugarú gömbfelületre jut (22-15. ábra, 4. kép). A rajz alapján jól látható, hogy az AC
felületről kiinduló elemi hullámok burkolófelülete a CE lesz. Mivel az imént végigfuttatott
megfontolásunk folytán a BC és AE szakaszok hossza egyenlő, így az őket tartalmazó ABC és
AEC háromszögek egybevágók – ebből következően pedig a beeső hullámfront A-nál felmért,
ill. a reflektált hullámfront C-nél berajzolt, határfelülethez való hajlásszöge megegyezik. Az
M21-1. feladatban foglaltak szerint ez a beesési merőlegestől mért α beesési szög, ill. visszaverődési szög egyenlőségét jelenti – a visszaverődés törvénye pedig éppen ezt mondja ki.
A hullámtörés értelmezése az előzőhöz hasonló megfontolásokkal történhet – ekkor az A
pontból kiinduló, a második közegben terjedő elemi hullám az A pont határfelülethez érkezésétől a B pont beeséséig eltelt t idő alatt egy s2 = c2∙t sugarú gömbfelületig jut, míg a burkolófelületet most a CF hullámfront szemlélteti (22-16. ábra).

22-16. ábra
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Vizsgáljuk meg a beesési (α) és a törési (β) szögek viszonyát. – Az A beesési pontnál lévő
hajlásszög és a beesési szög merőleges szárú szögek, ezért egyenlők (22-16. ábra, 1. kép);
ugyanez érvényes a beesési merőleges C talppontjánál lévő hullámfront-hajlásszögre és a
törési szögre is (22-16. ábra, 4. kép).
Az ABC és az ACF derékszögű háromszögekre felírhatjuk a vizsgált szögek szinuszát:
sin  

BC
AF
; sin  
.
AC
AC

A közös AC hossz mindkét egyenletből kifejezhető, így egyetlen egyenletet kapunk:
AC 

BC
AF

.
sin  sin 

A BC szakaszt – minként a visszaverődésnél is – ki tudjuk fejezni az 1. közegbeli terjedési
sebességgel, míg az AF szakasz a 2. közegbeli sebességgel adható meg az alábbi módon:
BC  c1t ; AF  c2 t .
Ezeket az értékeket az előbbi egyenletbe behelyettesítve az alábbi relációt kapjuk:
c1t
ct
 2 ,
sin  sin 
melyet t-vel leosztva és átrendezve éppen a Snellius−Descartes-féle törési törvényhez jutunk:
sin  c1
   n 21  .
sin  c 2

A terjedési sebességek hányadosát n21-el szokás jelölni, és a második közeg elsőre vonatkoztatott törésmutatójának nevezik.
M22. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M22-1. A tankönyv elején, a fizikai mennyiségekről szóló fejezetben bemutatott Michelsoninterferométer (2-4. ábra) kapcsán megjegyeztük, hogy az eszközt kivilágító hullámhossz
negyedrészének megfelelő pontosságú hosszúságmérést tesz lehetővé. Miért éppen ekkora az
ehhez hasonló interferométerek mérési pontossága?
A feladat szövegében hivatkozott ábrán jól látható, hogy az interferométer két karból áll, és
kimenetén a karokból érkező (fény)hullámok interferenciájának eredménye figyelhető meg.
Mivel az interferométer pontos felépítésével és működésével a tavaszi félévben fogunk megismerkedni, ezért jelenleg csak a működése alapját képező interferencia-jelenség szempontjából közvetlenül fontos tényeket szögezzünk le:
(1) Az eszközt kivilágító fényhullámot lényegében két egyenlő amplitúdójú részre osztjuk,
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így az egyes karokban két, egymással koherens (sík)hullám terjed.
(2) A karok végén egy-egy síktükör található, melyekről a beeső hullámok a 21-4. ábrán
látott reflektáló síkfelület esetéhez hasonló módon verődnek vissza.
(3) A visszaverődő hullámokat – most nem részletezett módon – az interferométer kimenetén újra egyesítjük, így úthossz-különbségüktől függően konstruktív vagy destruktív
interferenciát (világos vagy sötét foltot) létesítenek.
(4) Az előbb említett Δs útkülönbséget az egyik síktükör önmagával párhuzamosan történő
eltolásával szabályozhatjuk. (A másik karban a síktükör fix pozíciójú.) Megjegyezzük,
hogy a 2-4. ábrán is látható csavarmikrométeres eltolónak köszönhetően a mozgatható
síktükör helye, ill. Δx nagyságú transzlációja igen pontosan beállítható.
Mivel az állítható pozíciójú síktükör egy irányba történő mozgatásával az interferométer
kimenetén az egymástól jól megkülönböztethető erősítést és kioltást felváltva tapasztaljuk,
ezért a legkisebb mérhető útkülönbség-változás egy ilyen váltásnak felel meg:
s erősítés  s gyengítés  (2n  1)


 
 2n  .
2
2 2

A síktükör Δx távolsággal történő elmozdításakor a tükörre beeső, majd arról visszaverődő
hullám úthossza 2Δx-szel változik meg, ezért:
2x 


2

 x 


,
4

vagyis a síktükör negyed hullámhosszal történő eltolása már jól érzékelhető hatást kelt az
eszköz kimenetén – éppen ezért ez a legkisebb mérhető távolság. (A tükör pozícióját a
csavarmikrométeres eltolóról mindig leolvashatjuk, így Δx pontosan mérhető.)

M22-2. Mivel magyarázható, hogy a két pontszerű hullámforrás (vízhullámok esetén pl. rezgő
tű) egyidejű használata esetén az interferencia-mintázatot alkotó erősítési és kioltási parabolák
száma a források közötti távolsággal, ill. a források (közös) rezgési frekvenciájával változik?
Az azonos fázisú körhullámokat kibocsátó források távolságának interferenciaképre kifejtett
hatását egy igen egyszerű kísérlettel is megvizsgálhatjuk – ehhez lényegében csak két átlátszó
üveg- vagy plexilapra és egy tűhegyű fekete filctollra (ill. körzőre) van szükség.
A két lapra a fekete filctollal rajzoljunk koncentrikus köröket, így a középpontjukból mint
pontszerű forrásból induló „körhullámokat” állíthatunk elő. Bár a hullámterünk ekkor statikus
lesz, de benne a feketével megrajzolt hullámvölgyek és a világosan hagyott hullámhegyek
váltakoznak majd. A két körhullám-rendszer a lapok egymásra helyezésével szuperponálódik.
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A szuperpozíció eredményét – gépesítve rajzolt köröket tartalmazó, írásvetítőre helyezett lapokkal – az alábbi fényképsor szemlélteti. Az erősítési és kioltási helyeket felfűző hiperbolák
száma jól láthatóan a hullámforrások közötti távolsággal nő.

E megfigyelést legegyszerűbben a forrásokat összekötő egyenes mentén vizsgálódva magyarázhatjuk meg; ekkor a hiperbolák száma helyett mindössze azok csúcspontjainak számát kell
megbecsülnünk. (Egy hiperbolának pedig tudvalevően egy csúcspontja van.) – Ehhez idézzük
fel a maximális erősítésre, ill. gyengítésre vonatkozó útkülönbség-feltételt:

s erősítés  r1  r2  n , ill. s gyengítés  r1  r2   2n  1


2

n   .

Mivel a források távolságának adott λ melletti növelésével az útkülönbség értékei változatosabbak lehetnek, ezért n értéke is többféle lehet. Ez a két hullámforrást összekötő egyenesen
több (csúcs)pontot és a hullámtérben egyúttal több hiperbolát jelent.
Az erősítésre, ill. gyengítésre vonatkozó összefüggéseket másik oldalról: a hullámforrások
adott távolsága mellett vizsgálva az állapítható meg, hogy ezen a fix hosszúságú szakaszon
akkor láthatunk több erősítést/gyengítést (vagyis nagyobb n számú csúcspontot), ha a hullámhosszat csökkentjük. – Ezt a következtetést a pontszerű források fenti interferencia-modelljét
általánosító és azt minden, a hullámteret jellemző paraméterben interaktívvá tevő demonstrációs programunkkal könnyen ellenőrizhetjük. (A szoftvert a jobban összehasonlítható képernyőképek elkészítése céljából a statikus hullámteret kirajzoló üzemmódban, a körhullámok
valós amplitúdó-csökkenését figyelembe vevő opció kikapcsolása mellett használtuk.)
Az alább látható képernyőképekből összeállított példán jól látható, hogy az adott közegben
egymástól fix távolságban lévő források rezgési frekvenciájának megduplázásával, vagyis az
általuk keltett körhullámok hullámhosszának megfelezésével a források közötti térrészben
éppen kétszeresére nőtt a jobban követhető kioltási hiperbolák száma. (A forrásokat összekötő
egyenes irányába eső kis nyílású, még teljesen ki nem alakult hiperbola-párt nem számítjuk
bele ebbe a statisztikába.)
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M22-3. Az élesebb szemű olvasók a résen történő diffrakciót bemutató 22-6. ábra 3. képén a
legyezőszerűen szétterülő hullámban egy-egy kioltási helyet vehetnek észre, melyek a rés
középvonalára szimmetrikusan helyezkednek el. Mi okozhatja e kioltási helyek létrejöttét?
Ha létrejönnek, milyen – a rés síkjára merőleges (normális) iránytól mért – szögirányokban
tapasztalható ez a gyengítés? (A rés a szélességű, és λ hullámhosszú síkhullámok érik el.)
A kérdéses kioltási helyeket nyilván valamilyen interferencia-jelenség okozhatja, melyre
a Huygens−Fresnel-elv rögtön magyarázattal
is szolgál: az AB résbe eső síkhullám (ábrán
színes pöttyökkel jelölt) pontjai szekunder
hullámforrásokként működnek, az ezekből
kiinduló körhullámok pedig interferálhatnak.
Az alábbiakban a rés síkjára emelt merőlegestől mért α szögirányban vizsgáljuk meg
az interferencia eredményét.
Ehhez első lépésben jelöljük be azt a legnagyobb Δs úthossz-különbséget, mely az α irányban
haladó hullámnormális mentén előállhat: ez a rés B pontja és az A pontból a hullámnormálisra
bocsátott merőleges szakasz C3 talppontja közötti BC3 távolság. Tekintve, hogy a rés síkja és
az AC3 szakasz által bezárt szög az ábrán bejelölt α szöggel merőleges szárú és így vele
megegyező nagyságú, a kérdéses távolság az ABC3 derékszögű háromszög A csúcsában felvett α szöggel szembeni befogójának hossza lesz:
s  BC3  AB  sin   a  sin  .
Második lépésben a rés helyén létrejövő másodlagos hullámforrásokat kell olyan csoportokba
rendeznünk, hogy a belőlük induló hullámok az α irányban erősítsék vagy kioltsák egymást.
A Δs útkülönbség kijelölésének mintájára – és tudva, hogy a gyengítés feltétele végeredményben a találkozó hullámok közötti fél hullámhossznyi útkülönbség – ez könnyen megtehető:
1. A rés B végpontjából α irányban induló hullámnormálison („sugáron”) a B-ből indulva
mérjünk fel λ/2 hosszúságú BC1, C1C2… szakaszokat – természetesen addig, amíg tudunk.
A teljes Δs hosszúságú szakaszt így több szomszédos, egyenként λ/2 hosszúságú és egy
„töredék” (az ábrán C2C3, de szélsőséges esetben zérus hosszúságú) szakaszra osztottuk.
2. A szakasz-végpontokból bocsássunk a „sugárra” merőleges, vagyis AC3-mal párhuzamos
egyeneseket a rés irányába, amelyet így a z1, z2, z3… zónákra osztunk.
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3. A zónákra osztás értelme, hogy két szomszédos zóna esetén az egyik zóna bármely
másodlagos hullámforrásához található olyan pár a másik zónában, hogy a belőlük kiinduló
hullámok úthosszkülönbsége az α szögirányban éppen λ/2 legyen. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a szomszédos zónákból – pl. az ábrán a kék és piros pontszerű forrásokból − induló
hullámok kioltják egymást.
A fentiek alapján a rés síkjára merőleges (0°-nak tekintett) irányhoz képest α szögirányban
akkor tapasztalhatunk kioltást, ha a rést páros számú λ/2-es zónával fedtük le, vagyis e zónák
előállításának módszertana alapján:
s  a  sin   2k


2

k  

 s  a  sin   k   ,

ahol a k egész számot a kioltás rendjének nevezzük. (A feladat szövegében hivatkozott ábrán
a „k = ±1”-nek megfelelő elsőrendű kioltást láthattuk.)
F22. Gyakorló feladatok és kérdések
F22-1. Két hullám találkozása mikor hozhat létre tartós interferencia-mintázatot? Mikor
beszélünk maximális erősítésről, ill. gyengítésről? (Utóbbi feltételeket szemléletesen, ill.
matematikai alakban is fogalmazza meg!)

F22-2. Adott egy vízhullám-készülék, melyben a víz mélysége mindenütt azonos. A két
pontszerű hullámforrásban azonos fázisú és frekvenciájú hullámok keletkeznek. Készítsen
egy vázlatot, melyen bejelöli a hullámok szuperpozíciója által létrehozott maximális erősítés
és gyengítés helyeit!

F22-3. Egy a szélességű rést λ hullámhosszú síkhullámok érnek el. Milyen (a rés normálisától mért) szögirányokban tapasztalható maximális erősítés?

F22-4. Vázolja föl a vonalszerű vízhullámok élen, résen, ill. ezzel komplementer akadályon
történő elhajlását! Hogyan változik az elhajlási kép a hullámhossz, ill. a rés vagy akadály
méretének függvényében? Mikor tapasztalható idealizált, geometriai hullámterjedés?

F22-5. Mondja ki a Huygens-elvet! Miben fejlettebb ennél a Huygens−Fresnel-elv?
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23. EGYDIMENZIÓS HULLÁMOK VISSZAVERŐDÉSE A RUGALMAS PONTSOR RÖGZÍTETT
SZABAD VÉGÉRŐL; ÁLLÓHULLÁMOK KIALAKULÁSA. HULLÁMOK POLARIZÁCIÓJA

ÉS

Ebben a fejezetben kötélen keltett transzverzális hullámokkal mutatunk be, ill. szemléltetünk
további hullámtani alapjelenségeket: megvizsgáljuk a kötél (rugalmas pontsor) szabad és
rögzített végéről történő visszaverődést, az egydimenziós hullámok szuperpozícióját és az
állóhullámok kialakulását, továbbá a hullámok polarizációját. – Itt ismételten megjegyezzük,
hogy bár a gyakorlati munka során biztosan nem kötélhullámokkal dolgoznak majd, de ezek
segítségével – ahogyan korábban a vízhullámok esetén is – sok olyan hatást, jelenséget,
folyamatot tudunk a mérnök szakos hallgatók számára láthatóvá, kézzelfoghatóvá, s így
könnyebben érthetővé tenni, amelyekkel hétköznapi életük vagy munkájuk során már biztosan
találkozhatnak. Egy problémát ugyanis sokkal könnyebb úgy megoldani, ha már van róla egy
szemléletes kép a fejünkben.
A fenti témák sok területen nagy jelentőséggel bírnak: többek között az akusztikában,
optikában, lézerfizikában is. Ennek illusztrálására elég csak annyit mondani, hogy az állóhullámoknak óriási szerepük van például a hangképzésben – nemcsak anatómiai értelemben,
hiszen számos hangszer működése is állóhullámokon alapul. Egyes típusaik a rádiótechnikában is megtalálhatók, a lézerek működése pedig egyenesen elképzelhetetlen az
elektromágneses állóhullámok nélkül.
Állóhullámokkal a lézerfizika mellett a modern fizika egyéb területein is találkozhatunk: pl. a
de Broglie-féle hullámmechanikai atommodell (a jelenleg elfogadott kvantummechanikai
modell egyik előfutára) szerint az elektronok csak olyan sugarú (kör)pályákon mozoghatnak,
amelyek kerülete mentén a részecske–hullám kettősséget mutató elektronokhoz rendelhető
hullámok állóhullámokat hozhatnak létre. Az egyik legmodernebb részecskefizikai modell, a
húrelmélet egyik változata szerint az elemi részecskék tulajdonképpen különböző paraméterekkel, rezgésállapotokkal rendelkező húrok, az összetettebb atomi részecskék pedig ezek
kombinációiból jönnek létre.
A polarizáció − ezen belül elsősorban az optikai polarizáció (melyről a második félévben
részletesebben is lesz szó) − fontos szerepet játszik a fényképezésben, a mikroszkópiában,
egyes anyagvizsgálati módszerekben, de a háromdimenziós képalkotásnak is nélkülözhetetlen
eleme. Aki már látott a moziban 3D-s filmet, az biztos lehet benne, hogy azt a lenyűgöző
vizuális hatást a polarizáció segítségével valósították meg.
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23A. Egydimenziós hullámok visszaverődése
Az egydimenziós hullámokra az egyik legegyszerűbb példát a megfeszített kötélen terjedő, a
kötél (kezünkben tartott) végének megfelelő frekvenciájú rezgetésével keltett hullámok
jelentik. Az egyszerűbb megfigyelés és tárgyalás érdekében ezúttal csak egyetlen hullámvonulatot keltünk, és annak terjedését vizsgáljuk. – A kötél másik (nem kezünkben tartott)
végének rögzítési módja szerint két esetet különböztetünk meg: szabad és rögzített végpontot.
Ha kötél egyik végét hozzákötjük (rögzítjük) a tanterem falából kiálló kampóhoz,
akkor rögzített végről beszélünk, melyről a
hullám ellentétes fázissal verődik vissza: a
kötél kezünkben tartott végén egy gyors
függőleges

fel-le

mozdulattal

keltett

hullámhegyből a visszaverődés eredményeként hullámvölgy lesz (23-1. ábra).
Kísérleti rendszerünk módosításával: a kötél egy, a falhoz rögzített rúdon szabadon
23-1. ábra

elmozdulni képes gyűrűhöz történő erősí-

23-2. ábra

tésével az tapasztalható, hogy a hullám az

így kialakított szabad végről azonos fázissal verődik vissza (tehát nem lép fel fázisugrás),
vagyis a hullámhegy a reflexiót követően is hullámhegy marad (23-2. ábra).
Mivel a kötélhullámokra jellemző nagy terjedési sebesség még egyetlen hullámhegy keltésekor is megnehezíti a fenti reflexiók hatásának (szabad szemmel történő) megfigyelését, ezért a
fenti kísérleteket célszerűen a 19-2.b. ábrán már megismert slinky rugóval is megismételjük
az alábbi módon. A rugót közvetlenül a végével, ill. egy ahhoz rögzített hosszabb fonál
közvetítésével egy rúdhoz kötve a rögzített, ill. szabad vég modelljét állíthatjuk elő. A rugót a
kezünkben tartott végénél fogva hosszirányban megnyújtjuk, majd kezünk gyors oldalirányú
oda-vissza mozgatásával egy transzverzális hullámvonulatot (hullámhegyet) keltünk.

23-3. ábra
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A rugó rögzített vége felé terjedő hullámhegy a 23-3. ábra fényképsorozatának tanúsága
szerint valóban ellentétes fázisban verődik vissza: a beeső hullámhegy oldalirányú kitérése a
reflexió után az eredetivel ellentétes irányú lesz. A hosszabb fonál közbeiktatásával létrehozott szabadon mozgó vég esetén ugyanakkor nem tapasztalunk a fentihez hasonló fázisugrást: a beeső és visszaverődő hullámhegy kitérése mindvégig azonos irányú (23-4. ábra).

23-4. ábra
Egy hullám szabad, ill. rögzített végen történő visszaverődése nemcsak a fentebb említett
keretek között következhet be. Különböző vastagságú kötelek összekötözésekor – mivel ezeken jellemzően eltérő a hullám terjedési sebessége – ugyanis a keltett hullám a kötésnél
(„közeghatárnál”) részben visszaverődik, részben továbbhalad. (A 22D. alfejezetben erről már
ejtettünk szót; most mélyebben is megvizsgáljuk e jelenség természetét.)
A közeghatáron egyidejűleg bekövetkező törést és visszaverődést a sematikus 23-5. ábra egy
vékony és egy vastag kötél segítségével illusztrálja – a rajtuk terjedő hullám (megérzésünknek
megfelelően) a vastagabb kötélen halad kisebb sebességgel. A 23-5.a. ábrán a hullám a
vékonyabb kötél felől a vastagabb felé, míg a 23-5.b. ábrán fordított (vastag → vékony)
irányban terjed. A tovahaladó hullám(hegy) fázisa mindkét esetben változatlan, a visszaverődőé azonban a két kötél (azaz a terjedési közeg) sorrendjétől függ.

23-5. ábra
A jelenség oka, hogy a közeghatár a beesési oldal szempontjából a 23-5.a. ábrának megfelelő
esetben rögzített végként, míg a 23-5.b. ábrán szabad végként viselkedik. (A kötelek vastagságának ismeretében intuíciónk valóban erre a megállapításra juttat bennünket.) – Sejtésünk
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kötelekhez hasonlóan működő kísérleti igazolására jó lehetőséget biztosít a 19-2.a. ábrán már
bemutatott transzverzális hullámgép, ha annak középső – éppen a közeghatáron bekövetkező
részleges visszaverődést minimalizáló – szakaszát eltávolítjuk, és csak a rövid, ill. hosszú
pálcákkal felszerelt elemeit kötjük össze a kötelek szerepét betöltő torziós huzalokon keresztül. A hullámgép végén lévő pálca elfordításával keltett torziós hullámvonulat a rövid tűkkel
szerelt gépen gyorsabban, míg a hosszú tűkkel szerelt huzalon lassabban terjed – ezt mind az
előzetes (egyszerre csak egy eszközzel végzett) tesztek, mind a 23-6. és 23-7. ábrák igazolják.
Utóbbiak a 23-5. ábrának megfelelő kísérletpárról készült videofelvételből kiemelt képkockák révén a valós idejű kísérleteknél egyszerűbb és hatékonyabb hullámvonulat-követést
tesznek lehetővé. (Élőben ugyanis a kísérlet többszöri ismétlése szükséges, hiszen egyszerre
csak az egyik jelenség nyomon követésére érdemes koncentrálni.)
A nagyobb fázissebességű terjedést lehetővé tevő gépről indított hullámhegy a torziós huzalok
csatlakozását – és egyúttal a hullámgépek 23-6. ábra közepén húzódó határát – elérve jelentősen lelassulva, az eredetinél keskenyebb „púp” formájában halad tovább (a 23-6. ábrán kék
nyíllal jelölt irányban). A beesőhöz hasonló szélességű, de annál jóval kisebb amplitúdójú
hullámvölgy alakjában (a 23-6. ábrán narancssárga nyíllal jelölt irányban) követhető visszaverődött hullámvonulat maximális kitérésű pontja a fallal való tökéletesen rugalmas ütközésnél (11-12. ábra) megismerthez hasonló mozgást végez. Kísérletünk szerint tehát a „gyors”
hullámgép végpontja a 23-5.a. ábrán bemutatott rögzített végként viselkedik.

23-6. ábra

23-7. ábra
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Az egyidejű hullámtörést és visszaverődést modellező második kísérletet az előzővel ellentétes terjedési irányban elvégezve (23-7. ábra) a továbbhaladó hullámhegy kiszélesedése és
felgyorsulása mellett egy azonos fázisban visszaverődő − a beeső hullámvonulaténál ezúttal is
kisebb amplitúdójú – hullámhegy visszafelé történő haladását tapasztaljuk.
Folytonos hullámkeltés esetén az előre haladó hullám és az egydimenziós pontsor végéről
visszaverődő hullám találkozása is bekövetkezhet – ezt a jelenséget az alábbiakban célszerűen
szintén rövid hullámvonulatokkal (egy-egy hullámheggyel vagy -völggyel) szemléltetjük.
Szabad végről történő visszaverődés esetén (fázisugrás hiányában) az egymással szemben
mozgó hullámvonulatok azonos fázisban találkoznak, így erősítik egymást (23-8. ábra).
Rögzített vég esetén az előre haladó hullám (a fázisugrás miatt) ellentétes fázisú hullámmal
találkozik, így gyengítés (egyenlő amplitúdók esetén kioltás) tapasztalható (23-9. ábra).

23-8. ábra

23-9. ábra
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A fenti ábrákon azt is érdemes megfigyelni, hogy az egymással szemben haladó hullámok
mindkét esetben egymáson áthaladva, zavartalanul terjednek tovább. – E szuperpozíciós
kísérletek lényegét a sematikus 23-10. ábrán foglaltuk össze: a 23-10.a. ábra a 23-8. ábrának,
míg a 23-10.b. ábra a 23-9. ábra vázlatának felel meg. A továbbiakban egyetlen hullámhegynél vagy -völgynél hosszabb, de továbbra is egymással szemben haladó hullámvonulatok
találkozását vizsgáljuk meg részletesebben.

23-10. ábra
23B. Állóhullámok
Tekintsünk egy ℓ hosszúságú kötelet, melynek kezünkben lévő végét folyamatosan mozgatjuk, így folyamatos hullámzást keltünk. A kötél kezünktől (azaz a hullámforrástól) x távolságra lévő P pontjában az így kialakított hullám okozta t időpillanatbéli kitérés:
  t x 
1  A sin  2     .
  T  
Természetesen a P pontbeli kitérés értékét a kötél másik végéről visszaverődött hullám is
befolyásolja. Mivel ez a hullám a kötél teljes ℓ hosszán felül a reflexiót követően még (ℓ−x)
távolságot is megtett, így teljes úthossza 2ℓ−x nagyságú. Ennek megfelelően a szabad végről
visszaverődő – fázisugrást nem szenvedő – hullám által a P pontban okozott kitérés:
  t 2  x  
 2,SZ  A sin  2  
 .
  
 T
Ez rögzített végről történő visszaverődés esetén a következőképpen módosul:
  t 2  x  
 2,R   A sin  2  
 ,
  
 T
ami összhangban van azzal a megfigyeléssel, hogy beeső hullámhegy a reflexió során fellépő
fázisugrás miatt hullámvölgyként hagyja el a rugalmas pontsor rögzített végét.
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Az általunk keltett és a pontsor végéről visszavert hullámok szuperpozíciójából származó
kitérés a P pontban a már ismert módon számítható ki:
  t x 
  t 2  x  
 P (x, t)  1   2  A sin  2      A sin  2  
 .
  
  T  
 T
A szögek szinuszainak összegére vonatkozó trigonometrikus azonosság alapján elvégzett
átalakításokkal az alábbi eredményt kapjuk szabad vég esetén:
  t x 
  t 2  x  
 SZ
    A sin  2  
P (x, t)  1   2,SZ  A sin  2 

  
  T  
 T
1  t x
1  t x
 t 2  x  
 t 2  x  
 SZ
 2      2  
P (x, t)  2A  cos
   sin 2     2  

2 T 
 
2 T 
 
T
T
  t x
  t x
 t 2  x  
 t 2  x  
 SZ
    
P (x, t)  2A  cos   
   sin        

 
 
T
T
 T 
 T 
  t x t 2  x  
  t x t 2  x  
 SZ
  
   sin      
P (x, t)  2A  cos   

  
 
 T  T
  T  T
  t x 2 x  
 2  2x 
 SZ
 
  sin   2  
P (x, t)  2A  cos  
 

  T     

  t  
 x 
 SZ
P (x, t)  2A cos  2
  sin  2     .
 

  T  
Rögzített vég esetén ugyanezt a trigonometrikus azonosságot alkalmazva és kihasználva, hogy
(a szinuszfüggvény egységkörös definíciójából következően) sin(−α) = −sinα:
  t x 
  t 2  x  
 RP (x, t)  1   2,R  A sin  2      A sin  2  

  
  T  
 T
  t x 
  t 2  x  
 RP (x, t)  A sin  2      A sin  2   

  
  T  
  T
1   t x
1   t x
 t 2  x  
 t 2  x  
 2    2  
   sin  2      2    

 
 
2  T 
2  T 
 T
 T
  t x t 2  x  
  t x t 2  x  
 RP (x, t)  2A  cos     

   sin     
 
  
 T  T
  T  T
 RP (x, t)  2A  cos

  t x 2 x  
  2  2x  
 RP (x, t)  2A  cos    2  
    sin   

   
  T     
  t  
 x 
 RP (x, t)  2A sin  2
  cos  2     .
 

  T  
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Jól láthatóan ezek olyan harmonikus hullámok egyenletei, amelyek amplitúdója (a szorzat
első tagja) a kötél mentén periodikusan változik. − Alkalmasan megválasztott ℓ kötélhossz
esetén azt is megfigyelhetjük, hogy a kötél egyes pontjai állandóan nyugalomban vannak
(ezeket csomópontoknak nevezzük), míg ezekkel egyidejűleg maximális amplitúdóval rezgő
ún. duzzadóhelyeket is látunk. A 23-11. ábra egy ilyen amplitúdó-eloszlást mutat rögzített
vég esetén; a rezgetett kötél kezünkben tartott vége szintén rögzített végpontként viselkedik.
Az

ilyen

típusú

hullámformákat

álló-

hullámoknak nevezzük. Az elnevezés onnan
ered, hogy míg haladó hullámok esetén a
hullámforrás egy adott rezgésállapota, pl.
egy hullámhegy végigfut a kötélen, így
23-11. ábra

minden pontja meghatározott időpillanatban

eléri a maximális kitérését, addig az állóhullámok esetén a kötél pontjainak rezgése csak egy,
az adott helyre jellemző (időtől független) amplitúdóval történik. − A csomópontok helyét a
fenti két esetben egyszerűen meghatározhatjuk, hiszen ezekben a pontokban a kitérés (és
egyben a lokális amplitúdó) konstans nulla.


  x  3 5
 x
Szabad vég esetén:  SZ
 cos  2
 ; ; ...
P (x, t)  0
  0  2
 

2 2 2




x
 x
Rögzített vég esetén:  RP (x, t)  0  sin  2
 0; ; 2 ...
  0  2
 



Mivel egy teljes λ hullámhossz (a hullám térbeli periódusa) 2π fázisnak (a szinusz, ill.
koszinusz függvény periódusának) felel meg, ezért két szomszédos csomópont távolsága
mindkét esetben a hullámhossz fele: λ/2. A szomszédos csomópontok közötti kötélrészek
azonos fázisban rezegnek, és minden csomópont ellentétes fázisban rezgő pontokat választ el
egymástól (példaként ld. a 23-14. ábra fényképeit).
A maximális amplitúdójú duzzadóhelyek esetén teljesen analóg módon levezethető (az
időfüggő szinuszos, ill. koszinuszos tag ±1-et eredményező argumentumára), hogy két szomszédos duzzadóhely távolsága szintén a hullámhossz felével egyenlő.
Az is könnyen belátható (ld. M23-3. feladat), hogy állóhullám nem minden esetben lép fel;
kialakulása a hullámhossz és a kötél hosszának viszonyától függ. (Ehhez a véges hosszúságú
pontsor hullámforrásként szolgáló végéről történő reflexiót is figyelembe kell vennünk.)
Mivel állóhullámok nem csak kötélen alakulhatnak ki, így általános esetben azt mondhatjuk,
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hogy adott ℓ hosszúságú pontsoron csak olyan λn hullámhosszú állóhullámok jöhetnek létre,
melyekre teljesülnek a következő feltételek:
a) két szabad vég esetén (23-12.a. ábra):   n

n
;
2

b) két rögzített vég esetén (23-12.b. ábra):   n

n
;
2

c) egy szabad és egy rögzített vég esetén (23-12.c. ábra):   (2n  1)

n
.
4

Az n pozitív egész szám, ami a hullámhossz
indexelésénél azt is jelzi, hogy a pontsor
adott ℓ hossza esetén többféle hullámhosszú
állóhullám (ún. harmonikus) is kialakulhat,
de csak a fenti feltételek teljesülése esetén.
A 23-12. ábrán az alapharmonikusok és az
első felharmonikusok láthatók.

23-12. ábra

A fent felsorolt rendszerekben kialakuló állóhullámok számos kísérleti eszközzel demonstrálhatók, melyek közül ezúttal csak a többfunkciós Melde-gépet mutatjuk be (23-13. ábra). A
két végén kifeszített − így mindkét végén rögzített végű pontsornak tekinthető − fonálon egy
motorral hajtott excenter segítségével állandó frekvenciájú cirkulárisan poláros hullámokat
keltünk (a zsinór excenterhez rögzített végpontja egyenletes körmozgást végez), melyek a
fonál másik végéről, az állócsigával való érintkezési helyről visszaverődnek. A fonál megfelelő mértékű feszessége esetén a mindkét végén rögzített rendszer állóhullámait láthatjuk.

23-13. ábra
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Utóbbi paraméterrel a hullámok terjedési sebességét – az állandó frekvencia folytán pedig
hullámhosszát – változtathatjuk, hiszen az eszközzel csak így érhető el, hogy az adott ℓ
hosszúságú pontsoron különböző n-eknek megfelelő állóhullámok alakuljanak ki. A csigán
átvetett fonalat feszítő erőt a függőlegesen fel-le mozgatható csúszókeretre szerelt dinamométerről olvashatjuk le. A csomópontok mozdulatlanságát plexi lapokba vágott rések segítségével ellenőrizhetjük: a rés csomópontra helyezésével a hullám alakja változatlan marad.
A Melde-készüléken kialakuló állóhullámok
szabad szemmel történő megfigyelés mellett
(sötét teremben történő) stroboszkópos megvilágítással is tanulmányozhatók. Az eszköz
villanólámpájának villogási frekvenciáját az
állóhullám frekvenciájával megegyező vagy
ahhoz közeli értékre állítva a vizsgált hullám
„kimerevített” vagy „lassított” formában
érzékelhető. – A 23-14. ábrán bemutatott
állóhullám-alakok (módusok) a kivilágított
teremben vakuval történő fényképezés folytán egyfajta hibrid alakban láthatók: szabad

23-14. ábra

szemmel való megfigyeléskor csak az elmo-

sódott részeket, míg sötétben történő stroboszkópos megvilágítással csak az élesen látszó
fonalat látnánk. Ettől függetlenül mindkét megfigyelés arra a következtetésre vezet, hogy a
mindkét végpontján rögzített végű rendszerben kialakuló n-edik állóhullám-harmonikus n db
duzzadóhelyet és ezek között (n – 1) db csomópontot tartalmaz.
Az állóhullámoknak nagy szerepük van a zenében:
számos hangszer működése, az általuk kibocsátott hang
frekvencia-összetétele (alaphangok, felharmonikusok
kombinációi) a különböző módszerekkel keltett állóhullámokon alapul. Amikor pl. megpendítjük egy gitár
húrjait, azokon a két rögzítés vagy lefogott érintők
(bound-ok) között a húr paramétereinek megfelelő állóhullámok, illetve azok kombinációi alakulnak ki. Ezek
23-15. ábra

eredménye szolgáltatja az általunk hallott hangot, amit

a rezonátorként viselkedő „doboz” erősít fel. – A 23-15. ábrán egy gitár megpendített húrjain
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kialakuló, nagysebességű kamerával felvett állóhullámok pillanatképei láthatók. (Az alapharmonikus frekvenciája a húr vastagságától, hosszától és feszítettségétől függ.)
Ezen a ponton azt is meg kell jegyeznünk, hogy természetesen az állóhullámok kialakulásakor
nem csak a kísérletek során részletesen bemutatott kötélhullámokra (vagy húrokon keltett
hullámokra) kell gondolni, hiszen a szilárd pontsor megléte nem feltétlenül szükséges:
(transzverzális) állóhullám például fény esetén is létrejöhet.
Bár eddig csak transzverzális állóhullámokat vizsgáltunk, azok természetesen longitudinális
(pl. hang) hullámok esetén is kialakulhatnak – elég csak a korábban (17-2. ábra) már megismert hangvillák rezonátor dobozaira gondolnunk, melyekben az egy szabad és egy rögzített
végű légoszlopban a hangvilláéval megegyező frekvenciájú longitudinális állóhullámok
képződnek. – A fúvós hangszereknél szintén a longitudinális hullámok szuperpozíciója során
létrejövő állóhullámok által keltett hangot hallgatjuk. A csövükben kialakuló állóhullámkombinációt többnyire a hangszeren lévő nyílások kézzel (pl. furulya) vagy billentyűvel (pl.
trombita) való bezárásával, ill. kinyitásával tudjuk szabályozni. Amikor például egy furulyán
a lyukakat lefedjük az ujjainkkal, majd sorban elengedjük őket, a hangszer testében rezgő légoszlop hosszát rövidítjük meg. Ezzel azt a
hatást érjük el, mintha a hangszer hosszából
levágtunk volna azon a ponton, ahol a lyuk
található. A rövidebb légoszlop rövidebb
hullámhosszat és c = λν miatt magasabb frek23-16. ábra

venciát, tehát magasabb hangot eredményez.

A 23-16. ábra képei azt mutatják be, hogyan változik a légoszlop hossza bizonyos hangoknál.
Az első regiszterben egy (az ábrán barna színű) rezgési csomópont és a légoszlop két végén
két (kékkel jelölt) duzzadóhely alakul ki. (A 23-16. ábra állóhullámai a két szabad végű pontsoron kialakuló, n = 1-nek megfelelő alapmódust jelenítik meg. Ezeket a longitudinális állóhullámokat az egyszerűség miatt általában az amplitúdó-eloszlást helyesen, de transzverzális
hullám formájában megjelenítő, a 23-12. ábráéhoz hasonló vázlattal szokás ábrázolni.)
A furulya legfontosabb része az ún. labium (ajak),
mely a 23-17. ábrán nyíllal jelölt örvényképző él
neve. Az ajakba ütköző befújt levegő segítségével itt
keletkezik az alap hanghullám, amiből a visszaverődéseknek köszönhetően a hullámtérnek megfe23-17. ábra

lelő állóhullám alakul ki. (A furulya csövében lévő,
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a befogott lyukak által szabályozott hosszúságú légoszlopot gerjesztő örvények képződéséről
a tavaszi félévben fogunk tanulni.) – A hangkeltés tekintetében ugyanezen az elven működő
ajaksípok (23-18. ábra) esetén a légoszlop hosszát nem a hangszerre fúrt lyukak segítségével,
hanem a síp hosszának alkalmas megválasztásával szabályozhatjuk. A 23-18. ábrán látható
egyre rövidebb sípok egyre nagyobb magasságú hangok előállítására képesek.

23-18. ábra
Az ajaksípokban rezgő légoszlopok eredendően két szabad véggel rendelkező pontsoroknak
tekinthetők, melyekben a 23-12.a. ábrának megfelelő állóhullámok alakulhatnak ki. Ha egy
ilyen (nyitott) síp végére a 23-18. ábrán látható módon egy ajtószerűen mozgatható végzáró
lapot szerelünk, akkor annak bezárásával rögzített véget alakíthatunk ki, így a 23-12.c. ábrán
felvázolt állóhullámokat is létrehozhatunk. (A rögzített végpont miatt az ilyen sípokat zártnak
nevezzük attól függetlenül, hogy az ajak továbbra is szabad végként működik.)

23-19. ábra
Állóhullámok természetesen nemcsak egydimenziós pontsorokon jöhetnek létre, hanem
kétdimenziós vízfelszínen, lemezeken, hártyákon (membránokon) stb. is. A mindenki által
ismert dobok esetében egy többnyire henger alakú üreges testet valamilyen rugalmas anyaggal
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fednek be. Az ezeken kialakuló felületi állóhullámokban a csomópontok síkbeli megfelelőit:
csomóvonalakat figyelhetünk meg, melyek ellentétes fázisban rezgő felületdarabokat választanak el (23-19. ábra). – Bár a csomóvonalak kísérleti kimutatásának részletes leírásától terjedelmi okokból eltekintünk, de annyit megjegyzünk, hogy pl. rezgő lemezeken kialakuló állóhullámok csomóvonalait könnyen láthatóvá tehetjük, ha lemezre egyenletesen (nem tapadó)
finom port vagy búzadarát hintünk. A lemez rezgése folytán könnyen elmozduló búzadara
szemek a nyugvó csomóvonalak mentén gyűlnek össze, így a jelenség felfedezőjéről Chladniféle ábráknak nevezett rajzolatokat hoznak létre.
23C. Mechanikai hullámok polarizációja
Ha az előadóterem falához kikötött kötél
szabad végén a hullámkeltést nem kezünk
periodikus fel-le, hanem a kötélvég nagyjából
körkörös mozgatásával valósítjuk meg, akkor
egy meglehetősen szabálytalan hullámképet
kapunk. Ha a kísérletet úgy is megismételjük,
hogy előtte a kötelet egy falapba vágott keskeny, téglalap alakú résen fűzzük át, akkor
azt tapasztaljuk, hogy a kötél vonalára közel
merőlegesen elhelyezett lap előtti rendezetlen
mozgás a lap mögött sokkal szabályosabbá
23-20. ábra

válik: a kötél pontjai kizárólag a rés vonalának megfelelő síkban fognak mozogni. Mivel

a rés az általa kijelölt vonal mentire korlátozta a kötélrészek korábban sokféle irányú mozgását, ezért a rés irányára merőleges síkban mozgatott kötél rés utáni darabja nyugalomban
marad (23-20. ábra).
A 23-13. ábrán már bemutatott Melde-féle készülékkel a fenti – polarizációnak nevezett –
jelenség még szemléletesebben és pontosabban demonstrálható. A készülék segítségével
ezúttal is körkörös hullámmozgást (cirkulárisan poláros hullámokat) hozunk létre a zsinóron.
Mivel ennek másik vége is rögzített, így megfelelő beállítással stabil állóhullámot kapunk,
amelyben a kötél pontjai – a csomópontokat kivéve – szabályos körmozgást végeznek. − A
fonál útjába most is elhelyezünk egy plexi lapot (a benne kialakított függőleges réssel), ám
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ezúttal nem a csomópontnak megfelelő helyen. Ennek a módosításnak köszönhetően − az előző manuális kísérlethez hasonlóan − a plexilap mögött a kötél pontjai szigorúan csak a rés által kijelölt síkban mozognak (23-21.a. ábra), vagyis lineárisan (síkban) poláros hullámot állítottunk elő. Ha az első plexi lap mögé a
kötél útjába egy másik, vízszintes rést tartalmazó lapot is elhelyezünk, akkor e második,
az első résre merőlegesen álló rés után a
kötél pontjai nem mozognak: kitérésük
nagysága nulla (23-21.a. és b. ábrák jobb
felső sarka).
A kísérlet tanulságait összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az első réssel az eredetileg (a
hullám terjedési irányára merőleges síkban)
körkörösen rezgő kötélpontok mozgását a
rés által meghatározott síkúvá korlátoztuk,
majd a másik rés betételével teljesen meg is
23-21. ábra

szüntettük (23-21.b. ábra).

A fenti megfigyelések alapján a kísérletekben alkalmazott lapok a résekkel tulajdonképpen a
vegyes rezgési síkú hullámok közül kiválasztották azokat, amelyek egy általuk meghatározott
rezgési síkkal rendelkeznek – az ilyen eszközöket polarizátoroknak nevezzük. Mivel e kitüntetett rezgésirány kiválasztásáról csak a hullám terjedési irányára merőleges rezgések esetén
van értelme beszélni, ezért a polarizáció csak transzverzális hullámok esetén lép fel. (Longitudinális hullámoknál nem választható ki réssel párhuzamos harántirányú rezgés, így pl. a 2320. ábrán látható polarizátoron egy hosszanti kötélhullám mindig átjutna.)
A transzverzális hullámokat polarizációs tulajdonságaik alapján 3 főbb csoportba sorolhatjuk:
(1) Polarizálatlan a hullám, ha a hullámtér pontjai irány szerint „véletlenszerű” mozgást
végeznek (pl. a kísérleti kötél végét kézzel találomra össze-vissza mozgatjuk).
(2) Cirkulárisan poláros a hullám, ha a hullámtér pontjai a terjedési irányra merőleges síkokban körmozgást végeznek (ahogy pl. a Melde-féle készüléknél láthattuk alapesetben).
(3) Síkban (lineárisan) poláros a hullám, ha a hullámtér pontjai a terjedés irányára merőleges
egyenes mentén rezegnek (pl. a gumikötél végét kézzel periodikusan le-fel mozgatjuk).
A polarizációnak és polarizátoroknak elsősorban az optikában van nagy szerepük, ezért ez a
terület majd a második féléves anyagban még sokkal részletesebben tárgyalásra fog kerülni.
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M23. Mintapéldák a tanultak alkalmazására
M23-1. Mekkora fázisugrást jelent a rugalmas pontsor rögzített végén történő visszaverődés?
A 23-3. ábrán már láthattuk, hogy a rögzített véghez érkező hullámhegy a reflexiót követően
hullámvölgyként távozik. Ennek megfelelően – a reflexiónál fellépő veszteség hiányában – a
beeső, ill. visszavert haladó transzverzális hullám egyenlete:
  t x 
  x, t   A sin  2      A  sin   x, t  ;
  T  
  t x 
 R  x, t    A sin  2       A  sin   x, t  ,
  T  
ahol α(x,t) a haladó hullám hely- és időfüggő fázisának rövid
jelölése (mely matematikai értelemben szögként kezelhető).
Mivel a szinuszfüggvény egységkörös definíciója (ld. a matematikai összefoglalóban látható
1-3. ábrát) egy A hosszúságú és α(x,t) irányszögű vektorra ugyanúgy alkalmazható, ezért a
fenti (a vektorok y-irányú vetületét ábrázoló) vázlat figyelembe vételével:
 R  x, t    A  sin   x, t   A  sin    x, t      x, t  .

Másfelől, a fenti ábra szerint a derékszögű koordináta-rendszer 3. és 4. kvadránsába eső vektorok y-koordinátája is megegyezik, amennyiben irányszögeik (–α) és (α + π), vagyis:
  t x 
 R  x, t   A  sin    x, t    A  sin   x, t      A sin  2       .
 T  
A rögzített végről visszaverődő haladó hullám fázisát eredeti alakban közlő (narancssárgával, ill. zölddel kiemelt) eredményeink összevetéséből az alábbi eredményt kapjuk:
  t x 
  t x 
 R  x, t    A sin  2      A sin  2       ,
  T  
 T  
vagyis a rögzített végről történő visszaverődés hatása π fázisugrással egyenértékű.

M23-2. Adjuk meg annak az eredő hullámnak az egyenletét, amely egy huzalon akkor keletkezik, ha két azonos amplitúdójú és frekvenciájú, de ellentétes irányban haladó transzverzális hullám találkozik!
A két hullám amplitúdóját jelölje A1 = A2 = A, körfrekvenciáját pedig ω1 = ω2 = ω. Az x
irányban előrefelé haladó transzverzális (harmonikus) hullám kitérését jelöljük Ψ1(x,t)-vel,
míg a visszafelé – tehát x helyett (–x) irányba – haladó hullám függvényét Ψ2(x,t)-vel.
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A két végtelen hosszúnak feltételezett, egymással szemben haladó hullám függvényei tehát:
  x 
1 (x, t)  A  sin   t     A sin  t  kx  ,
  c 
  x 
 2 (x, t)  A  sin   t 
  A sin  t  kx  .
c  
 
A fenti két hullám szuperpozíciójaként létrejövő eredő hullám kitérése a szinuszok összegére
vonatkozó trigonometriai azonosság alkalmazásával az alábbiak szerint alakul:

 (x, t)  1 (x, t)   2 (x, t)  A sin  t  kx   A sin  t  kx 
 (x, t)  2A  cos

 (x, t)  2A  cos

 t  kx    t  kx   sin  t kx    t  kx 
2

2

t  kx t  kx
2 t
 2 kx
 sin
 2A  cos
 sin t .
2
2
2

Mivel a koszinusz függvény egységkörös definíciójából következően cos(–α) = cos(α), így:
 2 
 (x, t)  2A  cos kx  sin t  2A  cos 
x   sin t  A  x   sin t .
  

A kapott egyenlet értelmében az adott λ hullámhosszú hullám amplitúdója csak az x helytől
függ, vagyis a huzal egy adott x0 helyén lévő részecske időtől függetlenül állandó A(x0)
amplitúdójú sinωt szerinti harmonikus rezgőmozgást végez. A létrejövő hullám tehát a
rezgési amplitúdó tovább nem terjedése folytán egy ω körfrekvenciájú állóhullám lesz.

M23-3. Milyen frekvenciájú állóhullámok alakulhatnak ki egy L hosszúságú rugalmas pontsoron, ha a rajta haladó hullámok c (fázis)sebességgel terjednek?
A kérdés részletes vizsgálatához először vegyük számba a potenciálisan kialakuló módusokat, melyekhez induljunk ki a 23B. alfejezet elején levezetett – szabad (SZ), ill. rögzített (R)
végpontú pontsorra kapott – összefüggésekből:
  t L 
 Lx
 SZ (x, t)  2A cos  2
  sin  2     ;
 

  T  
  t L 
 Lx
 R (x, t)  2A sin  2
  cos  2     .
 

  T  

Ezeknél a rendszereknél még csak a „hátsó” végpont szabad vagy rögzített mivoltát
feltételeztük, miközben az „elülső” (a hullámforrásnál található) végpontra semmilyen megszorítást nem tettünk. (Ez a végpont szintén szabad vagy rögzített végként viselkedhet.)
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A véges L hosszúságú pontsor háromféle végpont-kombinációval létezhet – a hullámforrás
felőli végétől induló felsorolással: szabad–szabad, rögzített–szabad, ill. rögzített–rögzített
végekkel. A kialakuló állóhullámok meghatározásához az elülső végpont által támasztott
feltételt is meg kell vizsgálnunk – az alábbiakban ezt tesszük meg az egyes rendszerekre.
„Szabad – szabad” rendszer. Az elülső végpontnak megfelelő x = 0 helyen az állóhullám
amplitúdójának maximális nagyságúnak kell lennie, ezért a ΨSZ(x,t) kitérés–idő függvénynek
az alábbi peremfeltételt is teljesítenie kell:
  t L 
 L
 L
 SZSZ (0, t)  2A cos  2   sin  2      2A  cos  2   1 ,
 
 
  T  
amiből a potenciálisan kialakuló állóhullámok hullámhossza azonnal következik:
2

L
 n 


n   


 L  n

n
,
2

amelyet n = 1 és n = 2-re a jobb oldali ábrán
rajzoltunk fel. A megfelelő hullámhosszakhoz tartozó frekvenciák (c = λn ∙ νn miatt):
n 

2L c

n n

 n  n 

c
 n  1 .
2L

Az állóhullámok frekvenciája a ν1 alapfrekvencia egész számú többszöröse.
„Rögzített – szabad” (vagy „szabad – rögzített”) rendszer. Az elülső – ezúttal rögzített –
végpont helyét megadó x = 0-ban az állóhullám amplitúdójának zérusnak kell lennie, így a
ΨSZ(x,t) kitérés–idő függvénynek most az alábbi peremfeltételt kell teljesítenie:
  t L 
 L
 L
 R SZ (0, t)  2A cos  2   sin  2      0  cos  2   0 .
 
 
  T  
2

L

  2n  1 

2

 L   2n  1 

n
,
4

amelyet n = 1 és n = 2-re a jobb oldali ábrán
rajzoltunk fel. A megfelelő hullámhosszak:
n 

4L
c

2n  1  n

n    ,


melyekhez az alábbi frekvenciák tartoznak:
 n   2n  1 

c
  2n  1  1
4L

n    .
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Az egyik végén szabad, másik végén rögzített L hosszúságú pontsoron tehát a c/4L nagyságú
alapfrekvencia páratlan számú többszörösével rezgő állóhullámok jöhetnek létre.
„Rögzített – rögzített” rendszer. Az elülső végpontnak megfelelő x = 0 helyen az állóhullám amplitúdójának zérusnak kell lennie, de ez most a ΨR(x,t) kitérés–idő függvényre
szab kiegészítő feltételt az alábbi módon:
  t L 
 L
 L
 R  R (0, t)  2A sin  2   cos  2      0  sin  2   0 .
 
 
  T  

A szinuszfüggvény értéke akkor lehet zérus, ha argumentuma π-nek egész számú többszöröse. Ebből következően a mindkét végén rögzített pontsoron kialakuló állóhullámok
hullámhosszai csak az alábbi értékeket vehetik fel:
2

L
 n 


n   


 L  n

n
,
2

amelyet n = 1 és n = 2-re a jobb oldali ábrán
rajzoltunk fel. A megfelelő hullámhosszakhoz tartozó frekvenciák (c = λn ∙ νn miatt):
n 

2L c

n n

 n  n 

c
 n  1 .
2L

Az állóhullámok frekvenciája a ν1 alapfrekvenciának ismét egész számú többszöröse.
Figyeljük meg, hogy a mindkét végén rögzített pontsorra ugyanazt az eredményt – egymással megegyező alapfrekvenciát és felharmonikusokat – kaptuk, mint a mindkét végén
szabad végpontú pontsor esetén. A kétféle állóhullám-család között tehát csak az amplitúdóeloszlás mintázatában van különbség.

M23-4. Egy 160 cm hosszú húr két szomszédos rezonancia-frekvenciája 85 Hz, ill. 102 Hz.
Mekkora a húr alapfrekvenciája? Mekkora a 85 Hz-es hullám félhullámhossza? Mekkora a
hullámok terjedési sebessége?
Az egyik végpontja megfelelő frekvenciájú rezgetésének hatására rezonanciába kerülő húron
a mindkét végpontján rögzített rendszer állóhullámai jönnek létre, melyekhez a feladat az
alábbi adatokat adta meg:
1  ?

(Bár a feladat nem említi, de a húrt mindkét végpontján rögzített

c?
 n 1  102 Hz  n  ?

pontsorként kezeljük, hiszen a kísérleti megvalósítás és a gyakor-

L  1, 6 m
 n  85 Hz

lati alkalmazások mind ezt feltételezik.)
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A húron olyan állóhullámok jöhetnek létre, hogy félhullámuk egész számszor fér el rajta:

L  n

n
c
 n
2
2 n

 n  n 

c
c 

 n  1  1 
.
2L
2L 


Ezen a ponton már ki tudjuk használni, hogy a feladat két szomszédos frekvenciát adott meg:
 n 1   n   n  1

c
c
c
n

,
2L
2L 2L

amiből rögtön meghatározhatjuk a hullámok terjedési sebességét:
1
m
c  2L    n 1   n   2 1, 6 m  102 Hz  85 Hz   3, 2 m 17  54, 4 .
s
s

A terjedési sebesség ismeretében a húr ν1 alapfrekvenciáját is ki tudjuk számítani:
m
54, 4
c
s  17 1  17 Hz .
1 

2L 2 1, 6 m
s

Eredményünk azt jelenti, hogy az egyes állóhullám-módusok frekvenciái ekkora lépésközzel
követik egymást. A feladat kiírásában ebből és legfelső egyenletünkből következően az 5. és
6. módus frekvenciája volt megadva, ugyanis:
 n  n  1  n 

 n 85 Hz

102 Hz

 5 ; ill.  n 1   n  1  1  n  1  n 1 
6.
1 17 Hz
1
17 Hz

A módus sorszámának (n = 5) ismeretében ennek félhullámhossza könnyen meghatározható:

c   5 5

 5 

c
5

m
5
c
s


 0, 32 m  32 cm .
1
2 2 5 2 17
s
54, 4



Ebből valóban 5 db fér el a 160 cm hosszúságú húron. 

M23-5. Egy mindkét végén nyitott üveghenger egyik végét vízbe merítjük, míg a másik vége
fölé egy 440 Hz frekvenciájú hangot adó hangvillát tartunk. Az üveghenger függőleges irányú mozgatásakor egy bizonyos magasságnál erősebb hangot (rezonanciát) észlelünk.
Milyen hosszú rész áll ki ekkor a vízből? (A hang terjedési sebességét vegyük 340 m/s-nak.)
A kísérlet során a majdnem teljesen vízbe merülő üveghengert – az előadáson egy vízzel teli,
magas mérőhengerbe mártott PVC-csövet – fokozatosan emeljük ki a vízből, miközben a
rezgő hangvillát a henger szája fölé tartjuk. Bár a rezonátordoboza nélküli hangvilla a
kezünkben tartva alig hallható hangot bocsát ki, kényszerrezgésbe hozza a cső vízből kilógó
részében lévő – alul zárt, felül nyitott végű – légoszlopot, amelyben longitudinális hullámok
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haladnak le és fel. Ha ezek a hangvilláéval megegyező frekvenciájú állóhullámot hoznak létre, akkor a hangvilla hangjának
felerősödését (a feladatban említett rezonanciát) érzékeljük.
Rezonanciát annál az L hosszúságú vízből kilógó csődarabnál
tapasztalunk, amelyben az egy szabad és egy rögzített végű pontsoron az alapfrekvenciájú állóhullám jön létre. Ennek hullámhossza a bal oldalon látható – az egyszerűség kedvéért transzverzális amplitúdó-eloszlást ábrázoló – vázlat szerint:
m

c
s
L  , amihez c      
 0, 7727 m .
4
 440 Hz
340

A negyed hullámhossznak megfelelő csőhossz tehát:
L

 77, 27 cm

 19, 32 cm  19,3 cm .
4
4

A cső mellé helyezett vagy a falára ragasztott mérőszalagon a vízből kilógó csőhosszt mm
pontossággal tudjuk leolvasni. – Ugyanitt megjegyezzük, hogy egy elegendően hosszú cső
vízből történő további kihúzásakor az alap állóhullám felharmonikusait is hallhatjuk (bár
egyre csökkenő intenzitással).

M23-6. Egy kötélen a végpontjának függőleges síkban történő periodikus fel-le mozgatásával harmonikus hullámot keltünk, melynek útjába három polarizátort (rést) helyezünk. Az
első rés függőleges irányú, a második rés 45°-os szögben áll, míg az utolsó rés iránya ezzel
szintén 45°-os szöget zár be. Mekkora lesz a hullám amplitúdója az egyes rések után (az
eredeti amplitúdóhoz képest)? Készítsünk vázlatot is a feladatról!
A feladat szövegezése szerint az első polarizátor (P1) 0°-os, a második (P2) polarizátor 45°os, míg a harmadik polarizátor (P3) 0°-os vagy 90°-os szögben áll, hiszen a P2-hez képest
nem volt egyértelműen megadva az irányítása:
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Az ábránkon feltüntetett αi (i = 1, 2, 3) szögek értékét mindig az előző – beeső hullám vagy
polarizátor által kijelölt – rezgésirányhoz képest írtuk fel, mivel a polarizáció jelensége során
ennek az értéknek van jelentősége. A polarizátor ugyanis a beeső (transzverzális) hullámok
rezgéseiből az irányába esőket, vagyis a polarizátor (rés) irányával párhuzamos komponenseket választja ki. Ezek amplitúdója, ha a polarizátor iránya α szöget zár be a beeső hullám
rezgésirányával: AP = A∙cosα.
Ennek megfelelően az egyes polarizátorok után tapasztalható hullám-amplitúdók, ha az
eredeti hullám maximális kitérését A0-lal jelöljük:
A1  A 0 cos 1  A 0 cos 0  A 0 1  A 0 ,

A 2  A1 cos  2  A1 cos 45  A1

2
2
 A0
,
2
2

A 3  A 2 cos 3  A 2 cos 45  A 2

2
2
 A0
2
2

2 A0

.
2
2

Az utolsó polarizátorból kijövő hullám amplitúdója a P3-as polarizátor halványszürkével, ill.
sötétszürkével rajzolt állása esetén is A3 lesz, hiszen a P2-vel bezárt szögének nagysága
mindkét esetben 45°. – Ugyanitt megjegyezzük, hogy a P1 és a sötétszürke P3 polarizátorok
bár formálisan keresztezett állásúak, de zérus amplitúdót csak a köztes P2 polarizátor hiánya
esetén szolgáltatnának. Nagyon fontos ugyanis, hogy a merőlegességet (és bármely más
szögállást) a közvetlenül egymást követő polarizátorokra értelmezzük.
F23. Gyakorló feladatok és kérdések
F23-1. Az egymással szemben haladó két hullámhegy, ill. hullámhegy és -völgy szuperpozíciója kiválóan szemléltethető a torziós hullámgép segítségével. A gép túlsó végénél álló,
szembejövő hullámvonulatot indító kísérletező társ hiányában hogyan küszöbölhetjük ki a
karfesztávolságunk elégtelen hossza okozta problémát?
Ha figyelembe vesszük, hogy a mechanikai hullámok a valóságban sosem csillapodásmentesen terjednek, akkor miért lehet előnyösebb a párban végzett demonstrációs munka?

F23-2. Mit nevezünk állóhullámnak? Mikor jöhet létre végtelen, ill. véges L hosszúságú
pontsoron? A feltételeket tekintve melyik rendszer jelent nagyobb megszorítást, és miért?
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F23-3. Miért szól mélyebb hangon egy zárt síp, mint egy ugyanolyan hosszú (és típusú)
nyitott síp? Melyik síp hangját érzékeljük „teltebbnek”, ill. „fakóbbnak”? (A „telt” hangban
jóval többféle frekvencia található, míg a „fakó” hang kevesebb felharmonikust tartalmaz.)

F23-4. Egy 12 m hosszú gumiszálban állóhullámok alakulnak ki. Mekkora a hullámhossza
és a frekvenciája, ha 5 félhullám rezeg a szálon, melyben a terjedési sebesség 20 m/s?

F23-5. Hogyan mérhető meg egy hangvilla frekvenciája állóhullámok segítségével?

F23-6. Miért nem juthat át egy transzverzális hullám a két, egymás után keresztezett állásban
elhelyezett polarizátorból álló rendszeren?

440

UTÓSZÓ
Jelen tankönyv eredeti verziójának 2019 szeptemberében (az SZTE Elektronikus Tananyag
Archívumában) történő megjelenését követően egy évvel a jegyzet anyagának alapos
áttekintése mellett döntöttünk. Ez, a jegyzetírást követő azonnali önellenőrzéshez képest új
szempontokat nyitó revízió elsődlegesen a – szerzők legjobb szándéka mellett is – megmaradt
hibák: nagyobb részt gépelési-szövegszerkesztési hiányosságok, kisebb részt szakmai botlások kijavítását szolgálta. (Utóbbi folytán a 38., 151., 295-296. és 425. oldalak szövegezése
módosult némileg, különös tekintettel az itt – immár helyesen – szereplő képletekre.)
A jegyzetírást követő „rápihenés” utáni hibajavítás ugyanakkor arra is lehetőséget nyújtott,
hogy az első kiadás megjelenése óta bekövetkezett, a jegyzet anyagát érintő változásokat is
számba vegyük − az alábbiakban ezt tesszük meg.
Az SI-alapmértékegységek új definícióiról
Bár e jegyzet elfogadásakor a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) alapmennyiségeinek
még a 2D. alfejezetben szereplő – hétköznapi élethez, ill. mérnöki/gyakorlatias szemlélethez
jobban illeszkedő – meghatározásai voltak érvényben, szót kell ejtenünk az alapegységek új
definícióiról is. Csak ezek teljesítik ugyanis azt a – XX. század második fele óta nyíltan kijelölt – célt, hogy az alapmennyiségek definíciói természeti állandókhoz legyenek kötve.
Ezek a természeti állandók (pontos értékeikkel):
m
m
 c .
s
s



A vákuumbeli fénysebesség: c  299 792 458



Az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő elektromágneses sugárzás frekvenciája:  Cs  9 192 631 770 Hz   Cs  Hz .



A Planck-állandó: h  6, 626 070 150 10 34 Js  h Js .



A Boltzmann-állandó: k B  1, 380 649 1023



Az Avogadro-állandó: N A  6, 022 140 761 10 23



Az elektron töltése (elemi töltés nagysága): e  1, 602 176 634 1019 C  e C .

J
J
 k B  .
K
K
1
1
 N A 
.
mol
mol

A pontos értékek utáni tömörített jelölésben a kapcsos zárójel a pontos mérőszám rövidítésére
szolgál. (Ezzel a lentebb ismertetett új definíciók áttekinthetőségét kívánjuk segíteni.)
441

UTÓSZÓ
1. Hosszúság
A hosszúság alapegysége, a méter (m) definíciója ugyanaz maradt, mint amit a 29. oldalon
már ismertettünk – vagyis a méter meghatározása a fénysebességgel történik az alábbi módon:
1m 

 Cs 
 Cs

c
1 m
m

  s   m
s
c Hz s

2. Tömeg
A kilogramm (kg) etalonhoz történő kötöttségének hátrányait – a Pt-Ir henger tömegének apró
változásait – kiküszöbölendő, a tömeg alapegységét a Planck-állandóhoz kötötték, miután J∙s
egysége a kg-ot is tartalmazza (1 Js = 1 kg∙m2∙s−2∙s). A kilogramm új definíciója ebből:

c

2

1 kg 

c2

2

h  Cs
s2
1
s2
m2
s 
    Js  Hz  2  J s   2  kg 2  kg 
m
s
h Cs   m 
m
s

3. Idő
Az idő alapegysége, a másodperc (s) 35. oldalon közölt definíciója szintén változatlan maradt,
miután már természeti állandóhoz (atomi energiaszintek közötti átmenetkor fellépő sugárzás
periódusához, ill. frekvenciájához) van rögzítve:
1s 

Cs 
 Cs



1
1

 s
Hz 1 s

4. Elektromos áramerősség
Az elektromos áramerősség SI-egysége, az amper (A) definícióját a párhuzamos áramvezetők
közötti mágneses erőhatás helyett az elektron töltéséhez mint természeti állandóhoz kötötték,
miután 1 C = 1 A∙s. Ennek folytán az amper új definíciója:

1A 

e  Cs
1
 C  Hz  C   A 
s
e Cs 

5. Termodinamikai hőmérséklet
Bár az abszolút hőmérséklet alapegységének, a Kelvinnek (K) a víz hármaspontjához kötött
definíciója igen praktikus, azonban ez a meghatározás az adott vízminta minőségétől függött.
Ezt a hibafaktort eliminálja a Kelvin Boltzmann-állandóhoz történő rögzítése, hiszen utóbbi
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J/K egységében a joule már visszavezethető a fentebb definiált {kg, m, s} alapegységekre (ld.
2-3. táblázat). A Kelvin új definíciója ennek megfelelően:
1K 

 k

h  Cs
K
1
  J s  Hz  K  s   K 
k h  Cs  J
s

6. Fényerősség
A fényerősség alapegysége, a candela (cd) definíciója gyakorlatilag ugyanaz maradt, mint ami
a 43. oldalon olvasható. A mértékegység felírásával kapcsolatban annyi kiegészítést tennénk,
hogy a W/sr-ban szereplő watt egység már visszavezethető a fentebb definiált {kg, m, s} alapegységekre (ld. 2-3. táblázat).
7. Anyagmennyiség
Az anyagmennyiség alapegysége, a mól (mol) definíciója lényegében nem változott, azonban
a 0,012 kg C-12 izotóppal megadott elemszámot az általánosabb érvényű Avogadro-állandóra
cserélték az alábbi módon:
1 mol 

NA  
NA

1
 mol 
mol1

Egyéb frissített információk
A tankönyv anyagát érintő változások közül eddig nem érintettük az utolsót, amely a 89. oldalon kiírt F4-3. feladatban megadott adatokra vonatkozik. A történelmi hűség kedvéért azonban
megjegyezzük, hogy időközben a valaha futott legnagyobb átlagsebességű Forma 1-es körhöz
fűződő rekord is megdőlt (2020 szeptemberében, szintén az Olasz Nagydíj időmérő edzésén).
A továbbra is 5793 méter hosszú monzai aszfaltcsíkon jelen állás szerint Lewis Hamilton
(Mercedes) tartja a rekordot 1:18.887-es köridővel.
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