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Bevezetés 

Eddigi tanulmányaik során már sokat foglalkoztak a fizika nevű tantárgy tanulásával, ki több ki kevesebb 

sikerrel. Tanulmányaik befejezése után, ismereteiket alkalmazniuk kell mindennapi tevékenységükben és 

munkájukban. 

Erre a feladatra szeretnénk felkészíteni az alkalmazott fizika tárgy oktatásával. 

Természetesen nem mellőzhetjük az eddig tanultak ismétlését, az ismereteiknek frissítését. 

Cél: Eddigi ismereteiknek felelevenítése, alkalmazásának megismertetése választott szakterületükön. 

Követelmény: Feladatok önálló megoldása, problémák felismerése és ismereteik alkalmazásával való megoldás 

keresése. 
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1. fejezet - A mechanika alapjai 

Ismereteiknek frissítése érdekében ajánlom a fejezet tanulmányozását, mert kevés ismeret birtokában lehet, 

hogy egyszerűnek látszik a „Világ”. Merem remélni, hogy nem a kevés ismerettel rendelkező 

magabiztosságával szeretnék az életüket élni. A természet törvényei önöktől függetlenül érvényesítésre 

kerülnek. A természetben végbemenő folyamatok, jelenségek régóta kipróbált működési szabályok „törvények” 

szerint mennek végbe. Az ember tevékenységeihez nélkülözhetetlen ezen törvények ismerete, és alkalmazása 

mindennapi feladataik elvégzése során. 

Elődeink nem kevés időt, pénzt, fáradságot fordítottak a természet törvényeinek megismerésére. Azért, hogy 

felhalmozott ismereteiket hasznosítani tudjuk, nem mellőzhetjük az általuk rögzített megállapodások, 

meghatározások megismerését, megtanulását. 

1. 1.1. A fizika tárgya, módszerei, felosztása 

A fizika tárgya a természet megismerése. 

Eredetileg a természet tudományainak összességét értették alatta. Később megkülönböztették az élő rendszerek 

tudományát, a biológiát és az élettelen rendszerek leírását. Ez utóbbit tovább osztották aszerint, hogy a 

folyamatban részt vevő anyag megváltozott, kémia vagy nem akkor fizika. 

A tudományok fejlődésével azonban a szaktudományok közötti határterületek elmosódtak, összefolytak. Így pl. 

az elektrolízis jelenségével vagy az anyag szerkezetével mind a fizika, mind a kémia foglalkozik. 

Az alkalmazott fizika a megismert természeti jelenségek, törvények alkalmazását jelenti a különböző technikai 

technológiai folyamatokban. 

A természet leírásának nyelve: a matematika. 

Az eredményes fizika feladatmegoldáshoz matematikai jártasságra van szükség. 

Az ismereteik frissítésére: 

A mechanikában három alapmennyiség, és három alapegység használatos, valamint kettő kiegészítő mennyiség 

és egység. Rendre: 

 

Természetesen szükségünk van arra, hogy helyzetünket meghatározzuk a térben. Erre használjuk a koordináta 

rendszereket. 

Koordinátarendszer: a tér pontjainak helyzetét számszerűen jellemzi. 

A tér dimenziószáma: a tér egy pontja helyének egyértelmű megadásához szükséges lineárisan független adatok 

száma. 

• 0-dimenziós tér – pont 

• 1-dimenziós tér – vonal [x] 

• 2-dimenziós tér – felület [x, y], [r, φ] 

• 3-dimenziós tér – térfogat [x, y, z] 
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1-1. ábra. Koordinátarendszer 

2 dimenzióban: Derékszögű (Descartes-féle) koordinátarendszer - [x,y], Síkbeli polár-koordináta rendszer - 

[r,φ] 

3 dimenzióban: Derékszögű (Descartes-féle) koordinátarendszer - [x,y,z], 

Mechanika: a mozgások tana. A fizika legősibb, legalapvetőbb területe. 

Mechanikai mozgás: testek egymáshoz viszonyított helyzetváltoztatása. 

Mechanika alapfeladata: egy test mozgásának egy adott pillanatban ismert jellemzőiből megmondani a 

mozgás jövőbeni lefolyását. 

Kinematika: feladata a mozgások leírása; arra a kérdésre keresi a választ, hogy egy adott időpillanatban 

„mikor?” a tér mely pontjában „hol?” van a mozgó test. Nem vizsgálja a mozgás okát. 

Dinamika: a mozgások okát vizsgálja; arra a kérdésre keresi a választ, hogy „miért?” úgy mozognak a testek, 

ahogyan. 

Kinetika: az „erők tana”, a dinamika egyik része: a mozgás okait, a háttérben levő erőket vizsgálja. 

Statika: a dinamika másik része: az egyensúly állapotát, feltételeit írja le. 

2. 1.2. Testmodellek 

A fizika sokszor nem a valót írja le. Modelleket alkot. Minden modell a valóság részleteit ragadja meg (más 

részleteket ugyanakkor elhanyagol, nem vesz figyelembe), és e részletekből próbál mondani valamit a valóról. 

1. A legegyszerűbb testmodell a pont. Kiterjedése, belső szerkezete nincs, fizikai sajátságai viszont lehetnek, 

pl. van tömege, ezért szokás tömegpontnak vagy anyagi pontnak is nevezni. 

Egy kiterjedt test addig tekinthető pontnak, amíg belső mozgásaival, forgásával nem törődünk. 

2. Merev test: olyan kiterjedt test, amelynek bármely két pontja között a távolság időben állandó. Ebből 

következik, hogy a merev test alakja is állandó. 

3. A merev test általános mozgása transzlációkból (elmozdulásból) és rotációkból (forgásokból) tevődik 

össze. A rotációval (forgómozgással) később foglalkozunk. A transzláció (elmozdulás) a test olyan mozgása, 

amelynek során a test minden pontja ugyanúgy (egymással párhuzamosan) mozog, a test helye változik, de 

"állása" változatlan. 

4. A szilárd testeknek meghatározott alakjuk és térfogatuk van. Az alak és térfogat azonban függhet a testre 

ható erőktől, pontosabban a testben ébredő feszültségektől. Rugalmas szilárd test a külső erők megszűnte 

után visszanyeri eredeti alakját és méreteit. 
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5. A folyadéknak csak a térfogata állandó, alakja felveszi az edény alakját. De még a térfogat is 

megváltozhat, ha a nyomást változtatjuk összenyomható (összenyomható=kompresszibilis) folyadék. Ha a 

térfogat a nyomástól sem függ, akkor a folyadékot összenyomhatatlannak 

(összenyomhatatlan=inkompresszibilis) nevezzük. 

6. 6. A gázoknak önálló alakjuk és térfogatuk nincs: kitöltik a rendelkezésükre álló edényt (teret). A gázok 

és a folyadékok összefoglaló neve: fluidumok. 

Anyagi pont (tömegpont): ha mozgás során a mozgó test méretei elhanyagolhatók a mozgásban szereplő 

méretekhez képest, akkor a mozgó testet pontszerűnek tekintjük; pl. a labda mozgását vizsgáljuk, akkor a labda 

mérete elhanyagolható a pálya méretéhez képest. Fontos, hogy csak a méret hanyagolható el, a mozgó test egyéb 

paraméterei „pl. tömege, hőmérséklete, -...” már nem. 

Pontrendszeren anyagi pontok tetszőleges halmazát értjük. A pontrendszer lehet diszkrét és lehet folytonos. A 

diszkrét pontrendszert véges számú anyagi pont alkotja. A folytonos pontrendszer a tér egy részét folytonosan 

kitöltő anyag. 

Ha egy pontrendszer mozog, és mozgása során a pontrendszer tagjainak egymáshoz viszonyított helyzete 

állandó, akkor a pontrendszert merev testnek tekintjük. Ha mozgás során a pontrendszer tagjainak egymáshoz 

viszonyított helyzete megváltozik deformálható testekről beszélünk. 

3. 1.3. A legegyszerűbb mozgások 

A valódi testek valódi mozgásai végtelen sokfélék. Csak véges számú esetet tudunk leírni és a valóságos 

eseteket, ezekkel próbáljuk közelíteni. Csak a legegyszerűbb mozgásokról beszélünk, amelyek a legegyszerűbb 

térgörbék és a legegyszerűbb időbeliségek kombinációi: 

• Legegyszerűbb térgörbék: egyenes, kör. 

• Legegyszerűbb időbeliség: egyenletes, egyenletesen változó, harmonikus rezgés 

Ezek alapján a legegyszerűbb mozgások a következők: 

• Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

• Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

• Egyenletes körmozgás 

• Egyenletesen változó körmozgás 

• Harmonikus rezgőmozgás egyenes mentén 

• Harmonikus rezgőmozgás körív mentén 

3.1. 1.3.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Időben egyenletes az anyagi pont mozgása, ha egy útszakasz megtétele során (bárhogy is választva meg annak 

megtételéhez szükséges teljes időtartam egyenletes beosztását), azonos kis időtartamok alatt azonos utakat tesz 

meg. 

A mozgás során a pontszerű test valamilyen vonal mentén mozog, ezt a vonalat pályának nevezzük. 

A pálya egy szakaszát útnak nevezzük. 

Az út kezdőpontjától az út végpontjába mutató vektort elmozdulásnak nevezzük. 

 

A sebesség jele: v - a hosszúság (elmozdulás) és az idő hányadosával definiált fizikai mennyiség. Vektor 

mennyiség iránya és nagysága van (az irány az elmozdulásból értelmezhető). 
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A sebesség definíciójából következik, hogy származtatott mennyiség, és így a mértékegységének származtatása 

is ilyen úton történik, tehát egysége a méter/secundum (m/s). 

3.2. 1.3.2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

Időben egyenletesen változó az anyagi pont mozgása, ha egy útszakasz megtétele során (bárhogy is választva 

meg annak megtételéhez szükséges teljes időtartam egyenletes beosztását), azonos időtartamok alatt a 

sebességének a megváltozása azonos mértékű. Pl. 3-4 méter magasból elejtünk egy kisméretű golyót. 

 

A gyorsulás jele: a - a sebességváltozás és az eltelt idő hányadosával definiált fizikai mennyiség. Vektor 

mennyiség, iránya és nagysága van. 

 

A gyorsulás definíciójából következik, hogy származtatott mennyiség, és így a mértékegységének származtatása 

is ilyen úton történik, tehát egysége a m/s2, méter/secundum négyzet. 

Az egyenletesen változó mozgás során a megtett út az idő négyzetével arányosan változik 

 

A sebesség és a gyorsulás legáltalánosabb megadása: 

• a pillanatnyi sebesség: 

 

• a pillanatnyi gyorsulás: 

 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás esetén a gyorsulás: a = konstans. 

A sebesség: v = at + v0, ahol v0a kezdeti sebesség; v = v0, ha t = 0. 

A megtett út: 

 

Ügyeljünk az előjelekre! A gyorsulás és a sebesség vektor mennyiségek irányuk és nagyságuk van. 

3.3. 1.3.3. Egyenletes körmozgás 

Időben egyenletes az anyagi pont körmozgása, ha egy nagyobb szögelfordulás során, azonos kis időtartamok 

alatt azonos a szögelfordulás. 

Körmozgás esetén a pont helyét legkényelmesebben a szöggel adhatjuk meg. A szögváltozási sebességét 

szögsebességnek nevezzük: ω = Δφ/Δt. 
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A kerületi sebesség jele: vk az ívhosszúság és az idő hányadosával definiált fizikai mennyiség. 

 

A periódusidő jele: T az egy körülforduláshoz szükséges időtartam. A periódusidő reciprokát fordulatszámnak 

nevezzük: a fordulatszám az egységnyi idő alatt megtett fordulatok száma. 

A fordulatszám jele: n, mértékegysége: 1/s. 

Az ω szögsebesség, a T periódusidő és az n fordulatszám közötti összefüggések: 

 

 

1-2. ábra. Körmozgás 

A szögsebesség jele: ω a szögelfordulás φ és az idő hányadosával definiált fizikai mennyiség. Egysége: rad/s 

vagy 1/s. 

A szögsebesség: 

 

Az elfordulás: 
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1-3. ábra. Kerületi sebesség változása 

A kerületi sebesség iránya állandóan változik, és iránya a középpont felé mutat. A sebesség irányának 

megváltozásához erő szükséges. Ezt az erőt nevezzük centripetális erőnek. 

Az egyenletes körmozgás gyorsuló mozgás, a gyorsulás iránya a kör középpontja felé mutat (centripetális 

gyorsulásnak nevezzük, acp), nagysága pedig a következőképpen számolható ki: 

 

 

Forgó koordináta rendszerben lévő tömegpontra a centrifugális erő hat, melynek nagysága megegyezik a 

centripetális erővel, de ellentétes irányú. 

3.4. 1.3.4. Egyenletesen változó körmozgás 

Időben egyenletesen változó az anyagi pont körmozgása, ha egy nagyobb szögelfordulás során (bárhogy is 

választva meg annak megtételéhez szükséges teljes időtartam beosztását), azonos kis időtartamok alatt a kerületi 

sebességének és ezzel a szögsebességnek a megváltozása azonos mértékű. 

A kerületi (érintőleges, v. tangenciális) gyorsulás jele: ak a kerületi sebesség vk és az idő hányadosával definiált 

fizikai mennyiség. 

 

A szöggyorsulás jele: β a szögsebesség változás Δω és az eltelt idő hányadosával definiált fizikai mennyiség. 

Egysége: rad/s2 vagy 1/s2. 

 

Egyenletesen változó körmozgás szöggyorsulása konstans. Ezért a szögsebesség az időnek lineáris függvénye: 
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ahol ω0 a szögsebesség kezdeti értéke. 

A szög: 

 

 

1-4. ábra. Kerületi sebesség változása gyorsuló körmozgásnál 

A gyorsulás két komponensből áll: a kör középpontja felé mutató centripetális gyorsulásból és az érintő irányába 

mutató tangenciális (pálya menti) gyorsulásból. 

A centripetális gyorsulás a sebesség irányának változásával kapcsolatos, nagysága: 

 

A tangenciális gyorsulás a sebesség nagyságának változásával kapcsolatos, nagysága: 

 

3.5. 1.3.5. Harmonikus rezgés 

Harmonikus oszcillátor: egy tömegpont, amire Hooke-erő hat. 

Hooke-erőtörvény. Az erő az egyensúlyi helyzettől való kitéréssel arányos, és az egyensúlyi helyzet felé mutat. 

http://nasa.web.elte.hu/Harrisonia/HookesLaw_HU.html 

http://nasa.web.elte.hu/Harrisonia/HookesLaw_HU.html
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1-5. ábra. Tömegpont rezgése 

Ha a tömegpont az x tengely mentén mozoghat, és az origónak az egyensúlyi helyzetet választjuk, akkor az erő: 

 

ahol k egy pozitív konstans, neve: rugóállandó (direkciós erő), F az erő x irányú komponense. 

Az erő iránya a pozitív x tengely iránya, ha x < 0, és a negatív x tengely iránya, ha x > 0. 

Ilyen típusú erőt fejt ki pl. egy rugó: x ekkor a rugó megnyúlását jelenti. A rugó a megnyújtás irányával 

ellentétes irányú erőt fejt ki, és az erő nagysága a megnyújtással arányos. A rugóállandó, vagy direkciós erő 

értéke: 

 

http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_hu.html 

A tömegpont az x tengely mentén mozoghat, az egyensúlyi helyzet az origó. Így a harmonikus oszcillátor 

mozgásegyenlete: 

 

m a tömegpont tömege, a a gyorsulás, x helykoordináta, k rugóállandó (direkciós erő). 

A harmonikus oszcillátor harmonikus rezgéseket végez: a helykoordináta szinuszos függvénye az időnek: 

 

A az amplitúdó, ω a körfrekvencia, φ0 a kezdőfázis 

 

A harmonikus rezgőmozgás egyenletes körmozgás vetületeként is származtatható. 

http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_hu.html
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1-6. ábra. Körmozgás vetülete 

Mozogjon egy tömegpont az x-y síkban az origó körül A sugarú körön. Ekkor az x vetület harmonikus 

rezgőmozgást végez. 

A körmozgás és rezgőmozgás jellemző mennyiségei között egy kölcsönös megfeleltetés létezik: 

 

A rugalmas vagy rugóenergia: 

 

Mivel az erő az x-nek lineáris függvénye, ezért a folyamat alatt az átlagos erő 

 

A negatív előjel mutatja, hogy a kitérés irányával ellentétes az erő, ezért a keresett munka: 

 

A harmonikus rezgőmozgásra is érvényes a mechanikai energia megmaradásának tétele: 

 

Behelyettesítve x-et és v-t, kapjuk: 
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A kinetikus energia zérus a szélső helyzetekben, a rugalmas energia pedig zérus az origóban. 

Mozgás közben a rugalmas energia kinetikussá alakul egy negyed periódus alatt, majd a következő negyedben a 

kinetikus energia alakul rugalmas energiává, és így tovább. 

Egy rugó jó közelítéssel a megnyúlásával arányos visszatérítő erővel hat a végéhez erősített testre. A rugó másik 

végét rögzítve, a testet egyensúlyi helyzetéből kimozdítva és elengedve, az jó közelítéssel rezgőmozgást végez. 

A valóságban azonban mindig van veszteség, ezért a rezgés amplitúdója időben folyamatosan csökken, és végül 

a test megáll. 

Ezt a rendszert tulajdonképpen vízszintes lapon lehet megvalósítani, gondoskodva arról, hogy a test és a lap 

közötti súrlódás kicsi legyen. Kimutatható azonban, hogy függőleges elrendezésben a nehézségi erő csak annyi 

változást okoz, hogy az egyensúlyi helyzet máshol lesz. A rezgés ugyanolyan lesz, mint a vízszintes 

elrendezésben. 

Ha elgondolkoznak az eddig megismert harmonikus rezgőmozgásról tanultakról, akkor a kis kitérést végző inga 

lengése is harmonikus lengőmozgásnak tekinthető. 

4. 1.4. Összefoglalás 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Jármű lassulásakor hogyan alakul az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás? 

2. Egy folyón a legrövidebb úton szeretnénk átjutni. A folyás irányához képest milyen irányban kell eveznünk? 

3. Függőleges síkú körpályán kötéllel pörgetünk egy golyót. Ha a sebességet lassan, fokozatosan növeljük, a 

pálya mely pontján fog elszakadni a kötél? 

4. Hullámos országúton állandó sebességgel haladó autó először bukkanón, majd mélyedésen halad át. Melyik 

helyzetben a legnagyobb a talaj nyomóereje? 

5. Vízszintes, súrlódásmentes felületen egy rugó hatására a test harmonikus rezgést végez. Hogyan számítható 

ki a rendszer maximális energiája? 
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2. fejezet - Dinamika 

A testek, tömegek mozognak. Meg kell ismerni a testek mozgásállapotát és változásának okát és összefüggéseit, 

törvényeit. 

1. 2.1. A mechanika axiómái 

I. axióma: a magára hagyott tömegpont sebessége állandó. Magára hagyottnak az olyan testet tekintjük, amelyre 

más test nem hat. Ilyen pl. a többi testtől elég távol levő test. A sebesség állandósága azt jelenti, hogy a 

tömegpont egyenes vonalú egyenletes mozgást végez vagy áll (v = 0 speciális eset). Magára hagyott kiterjedt 

test tömegközéppontjának a sebessége állandó: a test még belső mozgásokat, forgást végezhet. 

II. axióma: A tömegpont gyorsulása arányos a rá ható erővel. Képletben: 

 

m a tömegpont tömege. Az erő a testek közötti kölcsönhatás mértéke. Ha a testre más test nem hat, akkor F = 0, 

és így a gyorsulás is 0, tehát v = állandó. Az erő mérése történhet ismert erővel való összehasonlítással, úgy, 

hogy a két erő éppen kiegyenlítse egymást (sztatikus erőmérés). 

Változtatható ismert erőt előállíthatunk pl. rugós erőmérővel vagy súlyokkal. 

Az erő ún. dinamikus mérése a II. axióma alapján lehetséges: a gyorsulások méréséből az ugyanarra a testre ható 

erők nagyságát össze tudjuk hasonlítani. 

Az erő egysége a newton: 

 

A tömeg a test tehetetlenségének mértéke. 

Mérése lehetséges a II. axióma alapján (dinamikus tömegmérés): Ha ugyanaz az erő hat különböző testekre, a 

tömegek arányát a gyorsulások arányából meg tudjuk határozni. Választva egy egységet, elvileg minden test 

tömegét egyértelműen megadhatjuk. 

III. axióma: Ha az A test FAB erővel hat a B testre, akkor a B test FBA erővel hat az A testre, és 

 

Egyoldalú hatás tehát nem lehetséges: a mechanikában csak kölcsönhatások vannak. Az erővel szemben fellép 

egy ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányú másik erő. Ezek az erők különböző testekre hatnak. A III. 

axióma szerint a kölcsönhatáskor fellépő két erő egymáshoz képest nem kitüntetett: ugyanabban az időben 

lépnek fel, egyik sem tekinthető a másik okának. Mégis szokás beszélni "erő és ellenerő”-ről, ha a két 

kölcsönható test közül az egyikre koncentrálunk. 

Az erő és az ellenerő hatása nagyon eltérő lehet: ha pl. egy kő szabadon esik, akkor a kő gyorsulása sokkal 

nagyobb, mint a kő által vonzott Föld gyorsulása a kő felé. A gyorsulások fordítottan arányosak a tömegekkel. 

Az I.-II.-III. axiómákat szokás Newton axiómáinak nevezni: Newton fogalmazta meg őket, a jelen 

megfogalmazásoktól kicsit eltérő alakban. A mechanikában szokásos IV. axiómaként említeni azt az állítást, 

amely szerint, ha egy tömegpontra több erő hat, akkor azok együttes hatása azonos az erők vektori összegének 

hatásával. 

A tömegpont mozgását tehát a rá ható testek határozzák meg. Minden test hatása egy-egy erővel adható meg: az 

erővektorok összegét osztva a tömeggel megkapjuk a tömegpont gyorsulását. 
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A koordinátarendszer fogalmát már ismerjük. Az egymáshoz képest nyugvó koordinátarendszerek egy 

vonatkoztatási rendszert határoznak meg. Egy vonatkoztatási rendszerben végtelen sok, egymáshoz képest 

nyugvó koordinátarendszer vehető fel. A tömegpont sebessége és gyorsulása a vonatkoztatási rendszertől függ, 

de az egymáshoz képest nyugvó, tehát ugyanazon vonatkoztatási rendszerhez tartozó koordinátarendszerekben 

azonos. 

A sebességvektor, illetve gyorsulásvektor komponensei viszont a koordinátarendszertől is függenek. 

Egy vonatkoztatási rendszert egyértelműen meghatároz egy benne nyugvó "hozzá rögzített" merev test. A merev 

test szabadsági foka 6, azaz helyzetének megadásához 6 adat kell, pl. egy pontjának megadásához 3 koordináta, 

és az e pont körüli forgás leírásához is 3 adat szükséges. 

Egy merev test helyzetét 3 nem egy egyenesbe eső pontja segítségével is megadhatjuk. 

Az olyan vonatkoztatási rendszert, amelyben az I. axióma érvényes, inerciarendszernek nevezzük. 

Ahhoz, hogy egy vonatkoztatási rendszer inerciarendszer-e vagy sem, elegendő egy magára hagyott tömegpont 

mozgását vizsgálni. Ha e tömegpont egyenesvonalú egyenletes mozgást végez vagy áll ebben a rendszerben, 

akkor a rendszer inerciarendszer. Az I. axióma pedig ekkor azt állítja, hogy e rendszerben minden más magára 

hagyott pont is megőrzi sebességét. 

Egy inerciarendszerhez képest egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszer szintén inerciarendszer. 

Végtelen sok inerciarendszer van: ezek egymáshoz képest egyenletes mozgást végeznek. 

A tömegpont sebessége a különböző inerciarendszerekben különböző, de a gyorsulása minden 

inerciarendszerben azonos. Ezért a II. axióma az összes inerciarendszerben érvényes. 

A mechanikai mozgások pl. egy inga mozgása, egy hajítás stb. ugyanúgy mennek végbe a különböző 

inerciarendszerekben. A klasszikus mechanikában az összes inerciarendszer egyenértékű. Így pl. a környezettől 

elszigetelt egyenletesen mozgó vonatban nem tudnánk megállapítani, milyen sebességű a vonat. Állónak 

érezzük azt, mindaddig, amíg a sebessége nem változik. 

2. 2.2. Kiterjedt testek 

Kiterjedt testnek nevezünk minden testet, ami nem tömegpont. Ilyen pl. a pontrendszer, ami 

tömegpontokból áll. A kiterjedt testek lehetnek folytonosak: ennek tömege folytonosan oszlik el. A folytonos 

testeket közelíthetjük pontrendszerrel: kis tartományokra osztjuk a testet, és mindegyik kis tartományt közelítjük 

egy tömegponttal. 

A tömeg, összegződő (extenzív) mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a test tömege részeinek tömegéből adódik 

össze. Így pl. a pontrendszer tömege a pontrendszert alkotó pontok tömegeinek összegével egyenlő. 

A sűrűség fogalmát a folytonos testekre vezethetjük be. Legyen ΔV egy olyan térfogatrész, ami a 

tömegpontokat belsejében tartalmazza, és legyen ennek a térfogatrésznek a tömege Δm. Ekkor a ΔV térfogatra 

vonatkoztatott átlagos sűrűség: 

 

Homogén tömegeloszlás esetén a sűrűség nem függ a helytől, és egyenlő az átlagos sűrűséggel, bármely 

térfogatra vonatkoztatva. Ekkor tehát a sűrűség: 

 

Néhány anyag sűrűsége kg/m3 egységben: 

• víz: 1,0 ∙ 103; 

• jég: 0,9 ∙ 103; 



 Dinamika  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• alumínium: 2,7 ∙ 103; 

• higany: 13,6 ∙ 103; 

• platina: 21,5 ∙ 103. 

Minden kiterjedt testhez hozzárendelhetünk egy térbeli pontot: a test tömegközéppontját. (A tömegközéppont 

definíciója: pl. az a pont, amire nézve a gravitációs erő forgatónyomatéka nulla.) 

Két tömegpontból álló pontrendszer tömegközéppontja a két pontot összekötő egyenes mentén van, a nagyobb 

tömegűhöz közelebb: 

 

2-1. ábra. Tömegközéppont helyzete 

 

A tömegközéppont számítása szempontjából a test bármely része helyettesíthető egy tömegponttal, amelynek 

tömege az illető rész tömege, helye pedig a rész tömegközéppontjában van. Így pl. három tömegpontból álló 

rendszer tömegközéppontját úgy is meghatározhatjuk, hogy két tömegpontot helyettesítünk egy tömegponttal, 

így ismét két tömegpontból álló rendszert kapunk. 

Szimmetrikus tömegeloszlású testek tömegközéppontja a szimmetriaelemen van rajta. Így pl. ha a test 

forgásszimmetrikus és homogén, akkor a tömegközéppont rajta van a szimmetriatengelyen. 

Középpontosan szimmetrikus test tömegközéppontja a szimmetriacentrum. 

Homogén gömb, gömbhéj, henger, hengergyűrű, téglatest, szabályos testek tömegközéppontja a geometriai 

középpontban van. 

Homogén, háromszög alakú síklap tömegközéppontja a háromszög geometriai súlypontjában van. 

A tömegközéppont nem feltétlenül pontja a testnek (pl. gyűrű alakú testnél nem az), de mindenképpen a test 

szélei közé esik. 

Kiterjedt testek forgómozgásával kapcsolatos fogalom a tehetetlenségi nyomaték. Egy pontrendszer 

tehetetlenségi nyomatéka: 

 

mi az i-edik tömegpont tömege, li az i-edik tömegpontnak a tengelytől mért távolsága. 

A tehetetlenség nyomaték tehát függ a vonatkoztatási tengelytől. A tehetetlenségi nyomaték a tömeghez 

hasonlóan összegződő (additív) mennyiség. 
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Kiterjedt test esetén az erő, a test, különböző pontjaira hathat. Az a pont, ahol az erő hat, az erő támadáspontja. 

A támadásponton átmenő, az erő irányába mutató egyenest az erő hatásvonalának nevezzük. 

A P támadáspontú F erőnek az 0 pontra vonatkoztatott forgatónyomatéka: 

 

2-2. ábra. Forgatónyomaték meghatározása 

A forgatónyomaték nagysága egyenlő az erő karjának és az erő nagyságának szorzatával: 

 

A k kar a vonatkoztatási pontból az erő hatásvonalára húzott merőleges távolság: 

A forgatónyomaték természetesen függ a vonatkoztatási ponttól is. A forgatónyomaték nem változik, ha az erőt 

a hatásvonal mentén eltoljuk. A forgatónyomaték zérus, ha a hatásvonal átmegy a vonatkoztatási ponton. 

Kiterjedt testnél az erőket két csoportba oszthatjuk: külső és belső erőkre. A külső erők forrása másik test, míg a 

belső erők a test részeinek kölcsönhatását adják meg. A belső erők a III. axióma szerint párosával lepnek fel, így 

a belső erők összege zérus. Ezért az összes erők összege egyenlő a külső erők összegével. A belső erőkről jogos 

feltételezni, hogy centrálisak: a két kölcsönható pontot összekötő egyenes irányába mutatnak. Ezért a belső erők 

forgatónyomatékainak összege zérus, és így az összes forgatónyomaték összege egyenlő a külső 

forgatónyomatékok összegével. 

Kiterjedt testek esetén az egyszerre ható erők együttes hatását nem határozza meg az erővektorok összege 

önmagában. 

Merev testek mozgását az eredő erő és az eredő forgatónyomaték már meghatározza, de nem merev, 

deformálható testnél ez sem elég. 
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2-3. ábra. Erők forgatónyomatéka 

Erőpár: 

Erőpárnak nevezzük azt az erőrendszert, amely 

• két párhuzamos hatásvonalú, 

• egyenlő nagyságú, 

• ellentétes irányú erőből áll. 

Ilyen erőrendszer nem helyettesíthető egyetlen eredőerővel. 

Ez az erőrendszer forgatja a testet. 

Az F1 és F2 erők erőpárt alkotnak, ha: 

 

Az erőpár tehát két egyenlő nagyságú, ellentétes irányú erőből áll. Triviális eset, ha F1 és F2 támadáspontja 

azonos: ekkor F1 és F2 minden szempontból "kioltja" egymás hatását, mintha erő nem is hatna a testre. 

Az erőpár forgatónyomatéka egyenlő az erők hatásvonalainak a távolsága és az erő nagyságának a szorzatával. 

Ha pl. bármely erő támadáspontjára felírjuk a forgatónyomatékot: 

 

ahol d az erők hatásvonalainak távolsága. 

Erőpár forgató hatását csak egy másik erőpárral lehet kiegyensúlyozni. 

3. 2.3. Nyomás, feszültség 

Ha az F nyomóerő egy A felületen egyenletesen oszlik el, akkor az A felület pontjaiban a nyomás: 
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Ha az erő nem egyenletesen oszlik el a felületen, akkor ez a formula csak az átlagnyomást adja meg. 

A nyomás egysége a pascal: 1 Pa = 1 N/m2. 

A nyomóerő merőleges a felületre. 

Az erő és a felület hányadosát tetszőleges irányú erők esetén feszültségnek nevezzük 

 

2-4. ábra. Erők hatására ébredő feszültségek 

A feszültségek egysége a pascal. 

Homogén erőeloszlás esetén a feszültség a felület minden pontjában azonos. Általános esetben a nyomáshoz 

hasonlóan az F/A hányados átlagos feszültség. 

4. 2.4. Erőtörvények 

Az erőtörvények megadják, hogy a konkrét kölcsönhatásokhoz tartozó erők mitől és hogyan függenek. 

Hooke-erőtörvény. Az erő az egyensúlyi helyzettől való kitéréssel arányos, és az egyensúlyi helyzet felé mutat. 

Ha a tömegpont az x tengely mentén mozoghat, és az origónak az egyensúlyi helyzetet választjuk, akkor az erő: 

F = - kx, ahol k egy pozitív konstans, neve: erőállandó, 

F az erővektor x-komponense. 

Az erővektor iránya a pozitív x tengely iránya, ha x < 0, és a negatív x tengely iránya, ha x > 0. 

Ilyen típusú erőt fejt ki pl. egy rugó: x ekkor a rugó megnyúlását jelenti. 

A Hooke-törvény a ζ = f(ε) függvénykapcsolatot vizsgálja. A kezdeti rugalmassági határig tartó szakaszon a 

feszültség arányos a fajlagos nyúlással. Ezen a szakaszon az alakváltozás rugalmas az erőhatás 

megszüntetésével az anyag kiindulási állapotába tér vissza. 

 

Ebben az összefüggésben a ζ az erőhatására bekövetkező feszültség 

 

Erő osztva a felülettel. 

Az „E” az arányosságra jellemző rugalmassági tényező, amelynek számszerű értékei pár jellegzetes anyagnál az 

alábbiakban láthatók: 

• acél: E = 2,1⋅ 1011 Pa 
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• alumínium: E = 0,7⋅ 1011 Pa 

• bőrszíj: E = 0,125⋅ 1011 1 Pa 

Az ε a fajlagos megnyúlás, a megnyúlás és az eredeti méret aránya: 

 

A megnyúlás: 

 

Hooke-törvényből levezethető a rugóra felírt lineáris erőtörvény: F = kx, ahol k = EA/ℓ0, x pedig az ℓ-ℓ0 

megnyúlás. Az előjelkülönbség oka: az erőtörvénynél a rugalmas test által kifejtett erőt vettük alapul, itt pedig 

annak ellenerejét, a magára a rugalmas testre ható külső erőt. 

Gravitáció. Két tömegpont között mindig fellép egy gravitációs vonzóerő, melynek nagysága fordítottan 

arányos a tömegpontok közötti r távolság négyzetével, és egyenesen arányos a testek tömegével: 

 

2-5. ábra. Gravitációs erő 

 

γ a gravitációs állandó. 

Ez a Newton-féle általános gravitációs (tömegvonzási) törvény. A tömegpontok közötti gravitációs erőt más 

testek jelenléte nem befolyásolja: szigetelés, árnyékolás teljesen hatástalan. 

A kiterjedt testek között fellépő gravitációs erőt úgy számíthatjuk, hogy a testeket pontrendszerekkel közelítjük, 

és az egy pontra ható erőket vektorilag összegezzük. 

Legyen m1 egy homogén, vékony gömbhéj tömege. Kimutatható, hogy ekkor az m2 pontra ható gravitációs erőt 

a fenti képlet adja, ha a tömegpont a gömbhéjon kívül van. Kimutatható továbbá, hogy ha m2 a gömbhéj 

belsejében van, akkor a gömbhéj részeitől ható vonzóerők eredője zérus, ezért az m2 tömegpontra a gömbhéjtól 

nem hat gravitációs erő. 
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2-6. ábra. Külső és belső gravitációs erők 

Gömbszimmetrikus a tömegeloszlás, ha a sűrűség az iránytól nem függ (a középponttól mért távolságtól 

függhet). Ha m1 egy gömbszimmetrikus tömegeloszlású gömb tömege, akkor a gömbön kívül levő m2 tömegű 

tömegpontra ható gravitációs erőt ugyancsak a fenti képlet adja, ahol r a tömegpontnak a gömb középpontjától 

mért távolsága. 

A gravitációs erő fellép egy kiterjedt test részei között is, így pl. nagy szerepe van a gravitációs erőknek abban, 

hogy az égitestek mozgásuk során nem szakadnak részekre, sőt légkörük is megmarad. 

Gravitációs erő a Földön. A gravitációs erő a testre hat, a súly pedig az az erő, amivel test a vízszintes 

alátámasztást nyomja. 

Jó közelítéssel a testet, amire a Föld hat, tömegpontnak, a Földet pedig gömbszimmetrikus tömegeloszlású 

gömbnek vehetjük. Ezért egy m tömegű testre ható gravitációs erő: 

 

ahol M a Föld tömege, r a testnek a Föld középpontjától mért távolsága. 

A gravitációs erő tehát arányos a test tömegével, az arányossági tényezőt nehézségi gyorsulásnak nevezzük: 

 

A nehézségi gyorsulás értéke függ a föld középpontjától mért távolságtól. A Föld sugarát R-rel jelölve g értéke 

a. Föld közelében: 

 

g0 ≈ 9,81 m/s2 

A Föld sugara hozzávetőleg 6400 km. A nehézségi gyorsulás értéke h magasságban: 

 

A Föld gravitációs erőtere jó közelítéssel gömbszimmetrikus; az erő a Föld középpontja felé mutat. A Föld 

közelében az erőtér homogénnek tekinthető, az erővektorok majdnem párhuzamos egyenesek. 
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2-7. ábra. Gravitációs erő iránya a Föld felületén 

5. 2.5. Súrlódás 

Súrlódásnál a fellépő erő fékezi a kölcsönható testek egymáshoz viszonyított mozgását. 

Csúszó súrlódás 

Ha egy test egy másik test felületén csúszik, akkor fellép egy csúszó súrlódási erő: Fs. 

Ez az erő arányos az érintkező felületek közötti, a felületre merőleges Fn nyomóerővel: 

 

ahol μs a csúszó súrlódási együttható, ami első közelítésben csak az érintkező felületek minőségétől függ. A 

csúszó súrlódási erő a mozgás irányával ellentétes irányú, és az érintkező felületek közös érintkező síkjába esik. 

Tapadási súrlódás 

Ahhoz, hogy egy felületen nyugvó testet nyugalmi helyzetéből kimozdítsunk, szükséges egy minimális F t erő, 

ami szintén arányos a felületek közötti Fn nyomóerővel: 

 

A μt a tapadási súrlódási együttható az érintkező felületek minőségétől függ. Ugyanazon felületek esetén μs < μt. 

A tapadási súrlódásnál fellépő kölcsönhatási erő egyensúlyt tart az F húzóerővel mindaddig, amíg F < F t. 

Ha F meghaladja Ft-t, akkor a test megindul, és ezért a felületek közötti kölcsönhatási erő a csúszó súrlódási erő 

lesz. 

Gördülési súrlódás 

Henger vagy gömb gördülésénél fellépő fékezőerő arányos a nyomóerővel: 

 

A μg gördülési súrlódási együttható függ a felületek minőségétől, és fordítva arányos a henger, vagy gömb 

sugarával. A gördülésnél fellépő fékezőerőn kívül fellép egy M forgatónyomaték is. 

Fg a haladó, M a forgó mozgást fékezi. 
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2-8. ábra. Gördülési ellenállás 

Közegellenállás 

Fluidumban mozgó testre a fluidum fékezőerőt gyakorol, ami kis sebességnél a sebességgel, nagyobb 

sebességeknél a sebesség négyzetével arányos. A fékezőerő függ még a fluidum tulajdonságától, a felület 

nagyságától és a test alakjától. 

Ugyanilyen erő lép fel, ha a test áll és a fluidum mozog: a közegellenállási erő a fluidum és a test relatív 

sebességétől függ. 

Kényszererők. 

A test mozgását más testek (felületek, rudak, kötelek) geometriailag korlátozhatják. Ezt a geometriai korlátozást 

helyettesíthetjük a korlátozást vagy kényszert képviselő testek által kifejtett kényszererővel. 

Nyugvó felületen történő mozgásnál a kényszererő merőleges a felületre, a kényszererő nagyságát pedig az a 

feltétel határozza meg, hogy a testnek a felületen kell maradnia. 

A kötél, a fonal kényszer, ha nyújthatatlan. A kötél által kifejtett kényszererő a kötél irányába mutat, és csak 

húzóerő lehet. A kötélerő a kötélben gyengítetlenül terjed: a kötél bármely pontjánál a kötél egyik része ezzel az 

erővel hat a másik részre. Ezt az állítást jól felhasználhatjuk csigákat tartalmazó mechanikai feladatok 

megoldásánál, de csak akkor, ha a kötél mozgását súrlódás nem fékezi. 

http://phet.colorado.edu/sims/motion-series/forces-and-motion_hu.jnlp 

6. 2.6. Összefoglalás 

http://phet.colorado.edu/sims/motion-series/forces-and-motion_hu.jnlp
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Megismertük a mozgástörvényeket, a mozgásállapot változás okozóját, a mozgást akadályozó erőket. Így 

lehetőségünk nyílik környezetünkben lejátszódó jelenségek megértésére, a tanultak hasznosítására 

tevékenységünk végzése során. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mit nevezünk inerciarendszernek? 

2. Egy könyv nyugszik az asztalon. A könyvet vonzza a Föld. Mi ennek a vonzóerőnek az ellenereje? 

3. Két erőmérőt egymás után kapcsolunk. Az egyik erőmérő szabad végét falhoz erősítjük, a másik szabad 

végét 5 N erővel vízszintesen meghúzzuk. Mekkora erőt fejt ki a két erőmérő egymásra? 

4. Egy 80 kg tömegű ember 2 m/s2 gyorsulással lefelé induló liftben szobamérlegen áll. Mit mutat a mérleg? 

5. Mivel ellentétes irányú a pontszerű testre ható csúszási súrlódási erő? 

6. Nyugvó, ferde asztallapon kötéllel húzunk egy még álló, pontszerű testet. Mivel ellentétes irányú a testre 

ható tapadási súrlódási erő? 
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3. fejezet - Munka, energia, 
teljesítmény 

A XXI. században tevékenységünk során nagyon sok anyagot kell működtetnünk. Az anyag működtetéséhez 

energiára van szükség, nem kellőképpen átgondolt tevékenység alkalmával elég sok energiára. 

Energiaforrásaink jó része kifogyóban, ezért az energiáról, munkáról, teljesítményről sok ismeretet kell 

elsajátítanunk ahhoz, hogy ésszerűen tudjunk gazdálkodni erőforrásainkkal. 

1. 3.1. A munka 

Az ember olyankor, amikor fizikai munkát végez, úgy fogalmaz, hogy erőt fejt ki, amely hatására valami (egy 

test) térben elmozdul, ezzel az ember erejének "támadáspontja" is elmozdul. Ebből az "élményből fakad" a 

mechanikában bevezetésre kerülő munka fogalmának is a definíciója. 

A munka: jele: W az erő (F) és az elmozdulás (s) szorzataként értelmezett fizikai mennyiség. 

Egyenesvonalú mozgást végző tömegpontra ható állandó F erő által a tömegponton végzett munka: 

 

ahol: s a megtett út, α az F erő és az elmozdulás által bezárt szög. 

Általános esetben a görbe vonalú mozgás és változó erő munkáját közelítőleg úgy számíthatjuk ki, hogy a pályát 

kis szakaszokra bontjuk, amelyeken belül az erő állandónak, a mozgás egyenes vonalúnak tekinthető. 

 

Δr az elmozdulás. 

A munkát, ezen, kis szakaszokon a fenti formulával kiszámítjuk, majd összegezzük a különböző szakaszokra 

számolt munkákat. 

A munka egysége a joule: 1 J = 1 Nm. 

A munka additív mennyiség. A pályára nézve: az összes munka egyenlő az egyes pályaszakaszokon végzett 

munka összegével. A munka additív az erőre nézve is. Két erő eredőjének munkája egyenlő az egyes erők által 

végzett munkák összegével. 

2. 3.2. A teljesítmény 

A teljesítmény: jele: P az időegység alatt végzett munka. Ha P időben állandó, akkor: 

 

ahol: W a t idő alatt végzett munka. Általános esetben, ha P állandóságát nem tételezzük fel, akkor a W/t az 

átlagteljesítményt adja meg. 

A teljesítmény egysége a watt: 1 W = 1 J/s. 

3. 3.3. Az energia 

Bizonyos esetekben a munka csak a kezdő- és végállapottól függ, de nem függ a folyamattól. Ilyenkor 

bevezethetjük az energiát, ami csak az állapottól függ, és a munka az energia megváltozásával egyenlő. 

Tömegpont (kinetikus) mozgási energiája: 
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ahol m a tömegpont tömege, v a tömegpont sebessége. 

A mozgási energia additív, így n db tömegpontból álló pontrendszer mozgási energiája az egyes tömegpontok 

kinetikus energiájának összege: 

 

A munkatétel. 

 

Itt ΔEk a test (tömegpont vagy kiterjedt test) mozgási energiájának megváltozása, W pedig a testre ható erők 

összes munkája a folyamat közben. 

Kiterjedt testnél a belső erők munkáját is figyelembe kell venni. 

3.1. 3.3.1. Gravitációs erőtér 

Tegyük fel, hogy a tömegpontra ható erő csak a helytől. függ, az időtől és a sebességtől nem. 

 

Ep az erőtérben levő tömegpont potenciális vagy helyzeti energiája. 

 

A helyzeti energia értékét önkényesen megadhatjuk egy tetszőleges pontban; előírhatjuk pl., hogy Ep = 0 legyen 

ott. Ennek az önkényes adatnak a megváltoztatása a helyzeti energia értékét minden pontban ugyanúgy 

megváltoztatja, de két pont közötti különbségképzés eredményét nem befolyásolja. 

A tömegpont mechanikai energiája: 

 

Gravitációs erőtérben érvényes a mechanikai energia megmaradási tétele: Em = állandó. 

Ha a gravitációs erőkön kívül a tömegpontra súrlódási erő is hat, akkor a mechanikai energia a mozgás során 

csökken. 

3.2. 3.3.2. Hatásfok 

Hatásfokról akkor beszélhetünk, ha a munkát feloszthatjuk "hasznos" munkára Wh és veszteségre Wv: 

 

A hatásfok: 

 

A mozgási és helyzeti energián kívül egyéb energiafajták is vannak. 

3.3. 3.3.4. Forgási energia 
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A forgási energia egyenesen arányos a szögsebesség négyzetével. 

 

Általánosan érvényes az energia megmaradásának tétele: 

Zárt rendszer összenergiája időben állandó. 

Zárt rendszernek nevezünk egy olyan rendszert, amelyet külső hatás nem ér. 

Az energia egysége a joule [Nm]. 

4. 3.4. Lendület (impulzus) 

Tömegpont lendülete /mozgásmennyisége/: 

 

m a tömegpont tömege, v a tömegpont sebessége. 

Az lendület additív mennyiség. Pontrendszer impulzusa: 

 

Bebizonyítható, hogy kiterjedt test lendületére is érvényes az 

 

formula, ahol m a test tömege, v pedig a tömegközéppontjának a sebessége. 

Az impulzus szempontjából tehát a kiterjedt test a tömegközéppontjában koncentrált tömegponttal 

helyettesíthető. 

A tömeg mozgási energiája: 

 

Impulzustétel 

 

Egy test lendületének változási sebessége egyenlő a testre ható külső erők eredőjével. 

Az lendület megmaradásának tétele: Ha F = 0, akkor I = állandó. Zárt rendszer lendülete tehát időben nem 

változik. 

A test ugyanúgy mozog, mintha tömege a tömegközéppontjában lenne koncentrálva, és a külső erők a 

tömegközéppontban levő tömegpontra hatnának. 

Speciálisan, ha a rendszer zárt, akkor a tömegközéppont egyenesvonalú egyenletes mozgást végez, vagy áll. 

Az lendület-megmaradási tétel jól alkalmazható pl. ütközéseknél. Ugyancsak ez a tétel teszi könnyen érthetővé a 

rakéták működési elvét: a rakétából nagy sebességgel gáz áramlik visszafelé, a rakéta így tud előre haladni. 

5. 3.5. Perdület (impulzusmomentum) 
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Ha a tömeg forog egy tengely, vagy pont körül, akkor beszélünk forgásmennyiségről, perdületről, 

impulzusmomentumról. A három név ugyan azt a fizikai mennyiséget jelenti. 

Egy tömegpont perdülete a forgáspontra vonatkoztatva: 

 

N: perdület, r: a tömegpont forgásponttól mért távolsága /sugár/, I: a tömegpont lendülete. 

A perdület additív mennyiség. Pontrendszer perdülete: 

 

 

θ: tehetetlenségi nyomaték, ω: szögsebesség. 

A perdület tétele: 

 

A perdület változási sebessége egyenlő a testre ható külső forgatónyomatékok eredőjével. 

Impulzusmomentum megmaradási tétele: Ha M = 0, akkor N = állandó. Zárt rendszer perdülete, tehát időben 

nem változik. A perdület azonban nemcsak zárt rendszereknél marad meg: a megmaradás szükséges és elegendő 

feltétele a forgatónyomaték eltűnése. 

A forgási energia: 

 

Egy kis áttekintése az eddigi ismereteknek: 
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6. 3.6. Összefoglalás 

Az energia nem vész el, csak átalakul, de nem mindegy, hogy milyen hasznossággal és mivé alakul át. 

Tudásunkon és tevékenységünkön múlik az energiával való gazdálkodás. A XXI. század első felében a Föld 

lakosainak energiával való ellátását új energiaforrásokból kell megoldani, mert eddigi készleteink fogyóban 

vannak. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi a munka? 

2. Mi az energia? 

3. Mi a hatásfok? 

4. Mi a gyorsulás? 

5. Mi az energiamegmaradás törvénye? 
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4. fejezet - Hidrosztatika, 
hidrodinamika 

Környezetünkben, életünkben jelentős szerepet játszik a folyadék. 

A folyadékok viselkedésének, és fizikai törvényeinek ismerete elengedhetetlen a folyadékokkal való 

tevékenységeink során. 

Ismerjék meg a folyadékokkal kapcsolatos törvényeket. 

1. 4.1. Hidrosztatika 

A folyadékok, vagy cseppfolyós testek legfontosabb jellemzője, hogy alakjuk változó, térfogatuk szinte állandó. 

Térfogatuk nagy nyomás hatására is csak alig változik. A folyadékok a tartóedény alakját veszik fel, felszínük 

pedig merőleges a folyadékra ható erők eredőjére. Ez azt jelenti, hogy a folyadék részecskéi között nyíróerő 

nem, vagy alig lép fel. Nyugvó folyadék szabad felszíne azért vízszintes, mert a felszíni folyadékrészecskékre 

ható aktív erő csak a gravitációs erő. 

Amennyiben egy poharat megforgatunk, a folyadékrészecskék közötti csekély mértékű, de meglévő 

nyírófeszültség következtében a folyadék is forgásba jön és a felszíne homorú lesz. 

A felszín ugyanis minden pontban merőleges a felszíni folyadékrészecske: 

 

A gravitációs erejének és a rá ható 

 

centrifugális erőnek Fcf eredőjére. 
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4-1. ábra. Függőleges tengely körül forgó folyadék felszínének alakulása 

A vizsgált felszíni pontban az érintősíknak a vízszintessel bezárt α szögének tangense, illetve az y = f(r) 

függvény érintőjének a meredeksége, 

 

amelyből nyilvánvalóan a vázolt r - y koordinátarendszerben a folyadék felszín alakját az: 

 

függvény írja le. 

2. 4.2. Nyugvó folyadékok 

Pascal törvénye szerint zárt folyadékra ható külső nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed tovább. Ez 

persze nem azt jelenti, hogy a folyadék minden pontjában azonos lenne a nyomás. Nem is lehet, hiszen a 

hidrosztatikai nyomás a magassággal változó. Pascal törvénye tehát csak a külső terhelésből származó nyomás 

azonosságát fejezi ki. 

A törvény az energiamegmaradás törvényének alkalmazásával egyszerűen belátható, illetve bizonyítható. 
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4-2. ábra. Két dugattyúval bezárt folyadék 

A 4-2. ábrán látható elrendezésben egy V térfogatú folyadékrészt kétfelől súrlódásmentesen mozgatható 

dugattyúk zárnak be. Tekintsük a folyadékot összenyomhatatlannak és súlytalannak azért, hogy a hidrosztatikai 

nyomás zavaró hatását kiküszöböljük. 

Amennyiben képzeletben az A1 keresztmetszetű dugattyút 

F1=p1 A1 erővel Δs1 úton elmozdítjuk 

W1 = F1Δs1 = p1 A1 Δs1 munkát végzünk. Ezzel egyidőben az A2 keresztmetszetű dugattyú 

F2 = p2 A2 erő ellenében Δs2 úton mozdul el. A folyadék munkavégzése ekkor az erő ellenében 

W2 = F2 Δs2 = p2 A2Δs2 

A folyadék összenyomhatatlansága miatt a dugattyúk elmozdulásainak megfelelő térfogatrészek egyenlők, 

vagyis 

A1 Δs1 = A2Δs2 = V 

Mivel a befektetett és a folyadék által végzett munka azonos, ezért p1 V = p2 V értelmében 

p1 = p2 

Ez azt jelenti, hogy a folyadék belsejében a nyomás mindenhol azonos, függetlenül a választott felület irányától. 

A hidrosztatikai nyomás az edényben lévő folyadék súlyából származik. 
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4-3. ábra. Folyadékkal töltött edény 

Az A alapterületű egyenes hengerben h magasságú ρ sűrűségű folyadék a súlyának megfelelő 

 

erővel nyomja a henger alját, illetve 

 

nagyságú nyomást ébreszt. Mértékegysége: N/m2, vagy Pa. 

A hidrosztatikai nyomás értéke a folyadék belsejében adott helyen a fölötte lévő folyadékoszlop magasságával 

és ρ sűrűségével egyenesen erényes. Ebből az is következik, hogy a folyadék azonos szintjén a nyomás azonos. 

A közlekedőedények több, alsó részükön csővezetékkel összekötött edényből állnak, melyekben a nyugvó 

folyadék szintje az edények alakjától függetlenül azonos. A folyadék nyugalmának, vagy egyensúlyának az a 

feltétele, hogy a folyadék belsejében, a felszínnel párhuzamos szinteken azonos a hidrosztatikai nyomás, amihez 

persze azonos folyadékoszlop magasságok tartoznak. 

A közlekedőedények alkalmasak többek között nyomás-, illetve nyomáskülönbség mérésére. 

 

4-4. ábra. U csöves nyomásmérő 
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A 4-4. ábrán látható U alakú cső két szárában lévő folyadék felszínére különböző, pk1 > pk2 külső nyomás hat, 

aminek következtében a folyadékfelszínek magasságában h mértékű szintkülönbség áll elő 

 

Mivel alaphelyzetben a két függőleges szárban a folyadékszintek azonos magasságban vannak, ilyenkor a két 

folyadékoszlop fölött a nyomások megegyeznek. 

 

Arkhimédész törvénye szerint folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, amely az általa kiszorított folyadék 

súlyával azonos nagyságú, de a súlyerővel ellentétes irányú. 

 

4-5. ábra. Folyadékba merülő testre ható erők 

A 4-5. ábra szerint egy A keresztmetszetű hasábot ρf sűrűségű folyadékba helyezünk. A fedőlapját lefelé 

 

alaplapját felfelé 

 

nagyságú erő nyomja. A testre ható oldalirányú erők kölcsönösen kiegyensúlyozzák egymást, így a testre ható 

erők eredője: 

 

azaz 

 

ahol V a hasáb térfogata. 

 

Az 
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összefüggés, tulajdonképpen a kiszorított folyadék súlya, vagyis a hidrosztatikai nyomásból származó, lefelé és 

felfelé irányuló nyomóerők különbsége maga a felhajtóerő, amelynek nagysága a hasáb térfogatának megfelelő 

folyadék súlyával azonos. 

A felhajtóerő a test alakjától függetlenül a kiszorított folyadék térfogatától és sűrűségétől függ. 

Érdemes megvizsgálni a testre ható mg gravitációs erőnek és az F felhajtóerőnek a viszonyát. Jelölje Fe a 

folyadékba helyezett testre ható erők eredőjét, vagyis 

 

Ha Fe > 0, képes a test a felszínen maradni, azaz úszik. Ez csak úgy lehetséges, ha a folyadék sűrűsége, ρf 

nagyobb, mint a test ρt, sűrűsége. 

Amennyiben Fe < 0, a test lesüllyed, illetve a két tartomány határán, ha Fe = 0, a test lebeg. 

3. 4.3. Áramló folyadékok 

Áramlás alatt a folyadékok egyirányú mozgását értjük. Tapasztalat szerint a folyadék a magasabb nyomású hely 

felöl az alacsonyabb nyomású hely felé áramlik. Való igaz, hogy nyomáskülönbség nélkül áramlás nem jöhet 

létre. 

Az áramlás fontos jellemzője az áramlás erőssége, vagyis az ún. áramerősség. Az I áramerősség (vagy 

térfogatáram) az áramlási keresztmetszeten áthaladó folyadék V térfogatának és az áramlás t idejének a 

hányadosa: 

 

Az áramerősség mértékegysége: m3/s. 

A folyadékok összenyomhatatlanságából következik, hogy az áramlás erőssége minden keresztmetszeten 

állandó értékű, mégpedig a folyadék v áramlási sebességének és a cső A keresztmetszetének szorzata: 

 

Ez az ún. folytonosság (kontinuitás) törvénye. 

Az összefüggésben feltételeztük, hogy az áramlás stacionárius, vagyis az áramlás sebessége a keresztmetszet 

minden pontjában azonos. 

4. 4.4. Bernoulli törvénye 

Az áramló folyadék sebessége és nyomása közötti kapcsolatot fejezi ki. A törvény alapvetően az ideális, azaz 

veszteségmentesen áramló folyadékokra alkalmazott energiamegmaradás törvénye. 
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4-6. ábra. Áramló folyadék jellemzőinek változása 

Áramlás közben a folyadék nyomásából származó erők munkát végeznek. A 4-6. ábra szerint, ha az A1 

keresztmetszeten a nyomás p1 a V térfogatnyi folyadék továbbításakor a nyomásból származó külső erők: 

 

az A2 keresztmetszeten p2 nyomásnál pedig hasonlóképpen: 

 

munkát végeznek. Az összefüggésben a negatív előjelet az indokalja, hogy az erő és az elmozdulás értelme 

ellentétes. 

Az energiamegmaradás törvénye szerint a külső erők munkája az m tömegű folyadék mozgási energiájának 

megváltozásával egyenlő, 

 

Az összetartozó (azonos indexű) tagok. azonos oldalra rendezése után: 

 

amelyből: 

 

Az egyenletet végigosztva V-vel és figyelembe véve, hogy 

 

kapjuk: 

 

alakban Bernoulli törvényét. Az egyenletben p a sztatikus nyomás, a második tag, mint a térfogategységnyi 

folyadék mozgási energiája, szintén nyomás jellegű fizikai mennyiség, neve dinamikai vagy torló nyomás. 

A Bernoulli törvény szerint tehát változó keresztmetszetű, vízszintes csőben áramló folyadék sztatikus és torló 

nyomásának összege a cső minden keresztmetszetén azonos, vagyis 
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A sztatikus és dinamikus nyomásösszegek állandóságából következik, hogy a szűkületnél, azaz a nagyobb 

sebességű B helyen kisebb a nyomás, mint a kisebb sebességű A helyen . 

A 4-7. ábrán az A és B helyeken manométerül szolgáló oldalcsöveken ez látható: 

 

4-7. ábra. Nyomáscsökkenés 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy stacionáriusan áramló folyadékban az energiasűrűség egyenletes. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy stacionáriusan áramló folyadékban az energiasűrűség egyenletes. 

 

4-8. ábra. Függőlegesen áramló folyadék 

Amennyiben az áramlás függőleges, vagy ferde, akkor a 

 

szintkülönbségnek megfelelő mgh helyzeti energia megváltozását is figyelembe kell venni (4-8. ábra). 

Ekkor: 
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illetve a nyomásokra: 

 

amelyből következően: 

 

5. 4.5. A súrlódásos áramlás 

Az eddigiekben a folyadék áramlása közben keletkező súrlódási veszteségeket elhanyagoltuk. A folyadék 

nyomása a valóságban az áramlás irányában csökken. Még egyenes csőben való folyadékáramlás esetén is a 

folyadék súrlódásával kell számolnunk. 

 

4-9. ábra. A nyomás csökkenése a súrlódás hatására 

A folyadéksúrlódás azért keletkezik, mert a cső keresztmetszetében a részecskék nem egyforma sebességgel 

mozognak. A cső falához közeledve a folyadékrészecskék lassabban mozognak, mint a cső középvonalában 

haladók, emiatt azok kénytelenek elcsúszni. Lamináris áramlás esetén az ellenállás a sebességgel egyenes 

arányban növekszik. 

A folyadék részecskéi gördülékenyen tapadnak egymáshoz, elmozdulásuk közben ezt a tapadó erőt kell 

legyőzni. A tapadó erő egyenesen arányos a folyadék viszkozitásával, az egymáshoz képest elmozduló felületek 

nagyságával és a rétegek sebességkülönbségével. 

Az ellenállás mértékét az alábbi tényezők határozzák meg: 

• a folyadéksúrlódás, 

• a folyadék és a csőfal közötti súrlódás, 

• a csővezetékbe iktatott elemek okozta szűkület. 

A folyadék súrlódásai miatt bekövetkező nyomásesést tulajdonképpen energia veszteséget a gyakorlatban 

hidraulikus hatásfokkal is ɳp kifejezhetik. 

6. 4.6. Összefoglalás 

Megismertük a nyugvó, a mozgó folyadékokra vonatkozó szabályokat. 
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A folyadékok áramlásával csatornában, csővezetékben más tárgyak keretében még bővebben tanulnak 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mit fejez ki Bernoulli törvénye? 

2. Milyen irányú a folyadék felszíne? 

3. Hogyan számítjuk ki a dinamikai (torló) nyomást? 
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5. fejezet - Hullámok 

A térben tovaterjedő rezgések, hullámok nagyon sok érdekes tulajdonságokkal rendelkeznek. A tudományos 

életben, és technikai berendezéseink világában nagy segítséget nyújt ezen tulajdonságok ismerete és használata 

mindennapi feladataink megoldásában. 

Ismerjünk meg egy pár tulajdonságot a hullámokról. 

1. 5.1. Alapfogalmak 

A haladó hullám a térben tovaterjedő rezgés. 

Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. 

Longitudinális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya párhuzamos a hullámterjedés irányával. 

A hullám fizikai természetét az határozza meg, hogy milyen fizikai mennyiség jellemzi a rezgést. 

Nézzünk egy pár példát: 

• elektromágneses hullámok a rezgést az elektromos vagy mágneses térerősség változása írja le. Ilyen pl. a 

fény, a rádióadó hullámai. 

• hanghullámok ilyenkor lehet pl. a gáz nyomásváltozása a leíró fizikai mennyiség. 

• vízfelületi hullámok ekkor a víz felületének a függőleges irányú mozgása a fizikai mennyiség. 

Hullámfelület: azon térbeli pontok mértani helye, amelyek mentén a hullám leírására használt fizikai 

mennyiség értéke ugyanakkora. 

Szinuszos hullámoknál szemléletesek azok a hullámfelületek, ahol a hullám leírására használt fizikai 

mennyiség értéke éppen maximális. 

Síkhullámról akkor beszélünk, ha a hullámfelületek párhuzamos síkok és e síkokra merőleges a terjedés iránya. 

Két szomszédos maximumhoz tartozó sík távolsága a hullámhossz. A hullámhossz az a távolság, amennyit a 

haladó hullám egy periódusidő alatt megtesz: 

 

λ hullámhossz, c terjedési sebesség, T periódusidő 

Gömbhullámok egy pontból indulnak ki, sugárirányban terjednek, a hullámfelületek koncentrikus 

gömbfelületek. 

2. 5.2. A hullámok terjedése 
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5-1. ábra. Sík és gömb hullám 

Két közeg határához érve a hullám egy része visszaverődik, más része behatol a másik közegbe, de útját 

megtörve folytatja. 

 

5-2 ábra. Hullámtörés 

A visszaverődés a beesési merőlegeshez képest ugyanolyan szöggel történik, míg a törésre a Snellius-Descartes 

törvény érvényes: 

 

n21: a 2-es közegnek az 1-es közegre vonatkoztatott relatív törésmutatója. 

A törésmutató a hullám terjedési sebességével kapcsolatos: 

 

c1, c2: a hullám terjedési sebessége az 1-es, 2-es közegben. 
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A hullám frekvenciája törésnél, visszaverődésnél nem változik. A hullámhossz pedig visszaverődésnél 

változatlan, törésnél a 

 

összefüggésnek megfelelően változik. 

Akadályhoz érve a hullámok az akadály pereme mentén elhajlanak, nem követik a geometriai 

árnyékszerkesztést. 

Két azonos frekvenciájú hullám találkozásakor interferencia léphet fel. Interferencia esetén a hullámok 

erősíthetik vagy gyengíthetik egymást. 

 

5-3 ábra. Hullámok találkozása 

Az azonos fázisban találkozó hullámoknál maximális erősítés, az ellentétes fázisban találkozóknál maximális 

gyengítés jön létre. Az amplitúdók egyenlősége esetén teljes kioltás következik be. 

Két, egymással szembe haladó, egyenlő frekvenciájú és egyenlő amplitúdójú síkhullám interferenciája révén 

állóhullámok jönnek létre. A kioltás és a maximális erősítés helyei egymástól negyed hullámhosszra levő álló 

síkok. 

 

5-4 ábra. Állóhullám 
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Egyes transzverzális hullámok esetén, (pl. a fény) a rezgés iránya a haladási irányra merőleges, de azon kívül 

bármilyen, azaz végtelen sokféle lehet. 

Ha a fény útjába egy olyan eszközt teszünk, amely a síkban csak egy irányban, azaz egy vonal mentén rezgő 

összetevőt enged át, akkor az átjutó rezgést polarizáltnak nevezzük. 

 

5-5 ábra. Polarizátor 

Az eszköz neve polarizátor, polárszűrő. A polarizált fény nagyon sok technikai alkalmazásban használatos. 

Lássunk egy pár alkalmazást: 

• polárszűrős szemüveg, 

• térhatású filmvetítés, 

• töménységvizsgálat polariméterrel, 

• fényképezés polárszűrővel (tükröződő felületek esetén), 

• folyadékkristályos kijelzők (LCD, TFT). 

Két polarizátort egymás után elhelyezve azonos polarizációs iránnyal a fény gyengítetlenül átjut. 

Ha a két polarizációs irány egymásra merőleges, akkor fény nem jut át. 

3. 5.3. Elektromágneses hullámok 

Ha a tér egy pontján elektromos rezgést hozunk létre, akkor ez a rezgés a térben tovaterjed, így jön létre az 

elektromágneses hullám. Az elektromágneses hullámban az E (az elektromos térerősség) és H (a mágneses 

térerősség) periódikusan változnak hullámszerűen. Homogén, izotróp szigetelőben az elektromágneses hullámok 

terjedési sebessége: 

 

ε a közeg permittivitása (dielektromos állandója), μ a közeg permeabilitása 

Az elektromágneses hullámok terjedéséhez nem szükséges közeg. 

Vákuumban az elektromágneses hullámok terjedési sebessége: 
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Ez a sebesség frekvenciától független, nincs diszperzió (azaz a különböző frekvenciájú hullámok együtt 

mozognak, a hullám alakja nem torzul). 

Közegben az elektromágneses hullám terjedési sebessége mindig kisebb, mint vákuumban, és frekvenciafüggő 

lehet, így diszperzió lép fel. 

Az elektromágneses hullámok sajátságai sokszor függnek a hullám frekvenciájától. A frekvencia szerinti 

eloszlást általában spektrumnak nevezzük. Az elektromágneses hullámok spektrumában az egyes 

frekvenciatartományokba eső hullámoknak külön nevük van 

Az elektromágneses spektrum (a növekvő frekvencia sorrendjében): 

• kis frekvenciájú elektromágneses hullámok 

• rádióhullámok 

• mikrohullámok 

• infravörös (IR) sugarak 

• fény 

• ultraibolya 

• röntgensugarak 

• gamma-sugarak 

• kozmikus eredetű elektromágneses sugarak 

A rádióhullámokon belül megkülönböztetünk hosszú, közép, rövid és ultrarövid (URH) hullámsávot. A 

rádiózásban használt legfontosabb hullámhossztartományok: 

• Középhullám: 0,5 - 2 MHz 

• URH: 88 - 108 MHz 

A televíziózásban még az URH-énál nagyobb frekvenciákat is használnak. 

Az egyenes vonalú sugárzásszerű terjedéstől való eltérés, a hullámok elhajlása akkor jelentkezik, ha az akadály 

mérete a hullámhossz mérettartományába esik. 

Az elektromágneses hullámok kvantumokban keletkeznek, nyelődnek el, és általában kvantumokban 

észlelhetők. Az elektromágneses hullámok kvantuma a foton. Egy foton energiája: 

 

h a Planck-állandó (6,63∙10-34 Js), ν: frekvencia 

Az élőlényekre a nagy energiájú, azaz nagy frekvenciájú fotonok veszélyesek: roncsolják a sejteket. Ez a hatás 

az ultraibolya vagy annál nagyobb frekvenciájú sugárzásnál jelentkezik. 

Minden test kibocsát magából elektromágneses sugárzást. Persze a test belsejéből jövő elektromágneses 

hullámok nagyrészt elnyelődnek, még mielőtt kijutnának a testből. De a test felületéről induló hullámok kijutnak 

a környezetbe, így ennek az ún. hőmérsékleti sugárzásnak a természete a felület minőségétől és hőmérsékletétől 

függ. 

Abszolút fekete testnek nevezzük azt a testet, ami a ráeső elektromágneses hullámokat teljes egészében elnyeli. 

Az abszolút fekete test természetesen egy modell, a valódi testek csak többé-kevésbé megközelíthetik az 

abszolút fekete test viselkedését. Az abszolút fekete test hőmérsékleti sugárzásának törvényszerűségeit 

termodinamikai megfontolásokkal lehetett felismerni. 

Stefan-Boltzmann törvény: A kisugárzott teljesítmény arányos T4-nel. 
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Wien-törvény: A hőmérsékleti sugárzásban minden frekvencia előfordul. Létezik azonban egy frekvencia 

νmax, amely a legnagyobb intenzitással szerepel. A Wien-törvény szerint νmax arányos T-vel (T a 

termodinamikai hőmérséklet). 

Szilárd testek hőmérsékleti sugárzására ezek a törvényszerűségek közelítőleg érvényesek. Ha egy szilárd testet 

elkezdünk melegíteni, akkor először a hőmérsékleti sugárzást nem látjuk. 

Gyakorlatilag a teljes sugárzás az infravörös tartományba esik. Kb. 7-800 K-en kezd a test látható fényt 

érzékelhető mennyiségben kibocsátani, először meggyvörös, cseresznyepiros, szalmasárga majd fehérhez 

közelítő színben. A Nap sugárzását szinte fehérnek látjuk. A Nap felületi hőmérséklete kb. 6000 K: ezen a 

hőmérsékleten a νmax a látható tartományba esik. 

 

5-6. ábra. Színhőmérséklet 

T az izzó test hőmérséklete, ν a sugárzás frekvenciája. 

4. 5.4. Összefoglalás 

Az energia terjedésének, továbbításának egyik lehetősége a különböző hullámok használata. Gondoljanak arra, 

hogy a Nap energiájának teljes mennyisége elektromágneses sugárzással, hullámokkal jut el a Földre. Ultrahang 

hullámok segítségével lehet az epekövet, vesekövet kisebb méretűre aprítani, hogy meg tudjunk szabadulni 

tőlük. 

Remélem sikerült érdeklődésüket felkelteni. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi a hang? 

2. Két hullámforrás felületi hullámok interferenciáját hozza létre. Melyik pontokban van maximális gyengítés? 

3. Igaz-e a visszaverődés törvényével kapcsolatban, hogy a beeső és a visszavert hullámok terjedési irányai által 

bezárt szög egyenlő a beeső hullám terjedési iránya és a felület által bezárt szöggel? 

4. Mi a törésmutató? 

5. Mi a longitudinális hullám? 
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6. fejezet - Hangtan 

Környezetünkben ismereteinket, alkalmazkodásunkhoz szükséges információkat hangok segítségével szerezzük. 

A beszéd a zene nélkülözhetetlen mindennapi életünkben. A hangokról érdemes ismereteket szerezni. 

Ismerjék a hangok keletkezését, terjedését, tulajdonságát. Ismerjék a hangtanban használatos mennyiségeket, 

fogalmakat. 

1. 6.1. A hang jellemzői 

A hang rugalmas közegben terjedő hullám tulajdonképpen nyomás hullám. A hang bármilyen halmazállapotú 

közegben terjedhet. A terjedési sebesség általában nagyobb a szilárd anyagokban, mint a gázokban. 

A hang terjedési sebessége levegőben közel 340 m/s , minél nagyobb a levegő nyomása annál gyorsabban 

terjed. 

A hang frekvenciája határozza meg a hang magasságát: a normál "A" hang frekvenciája 440 Hz. Egy oktáv a 

frekvencia kétszerezését, vagy felezését jelenti. Pl.„Egy oktávval feljebb ÷ Egy oktávval lejjebb” 

A zenei hang nem egy tisztán szinuszos hullám, hanem egy alaphangból és az alaphang egész számú többszörös 

frekvenciájú felhangjaiból tevődik össze. Az alaphang és a felhangok tisztán szinuszosak. 

A hangszínt az amplitúdók és a kezdeti fázisok határozzák meg. A hang erőssége az amplitúdóval kapcsolatos. 

A hangteljesítmény az időegységenkénti hangenergiát jelenti. Jele a nagy P, mértékegysége a W (vagy J/sec). 

A hangintenzitás az egységnyi felületre jutó hangteljesítmény. Jele a nagy I, mértékegysége a W/m2. 

Hangteljesítményszint: Két hangteljesítmény érték hányadosának tízes alapú logaritmusa. Jele LP, 

mértékegysége a dB. 

Hangintenzitásszint: Két hangintenzitás érték hányadosának tízes alapú logaritmusa. Jele LI, mértékegysége a 

dB. 

A decibel (dB) két mennyiség arányának logaritmikus mértéke, amit széles körben használnak az akusztika, a 

fizika és az elektronika területén. 

 

ahol X0 a meghatározott referencia. 

Eredetileg a teljesítmény vagy az intenzitás arányaként használták, de mára általánosan elterjedt a mérnöki 

gyakorlatban. A decibelt széles körben használják a hang erősségének mérésére. A decibel mértékegysége és 

dimenziója egy, hasonlóan a százalékhoz. 

Alkalmazásának több előnye van: szélsőségesen nagy és kicsi értékek összehasonlítását teszi lehetővé, egyszerű 

összeadásra és kivonásra egyszerűsíti le az arányokkal való műveleteket, valamint a decibel logaritmikus skálája 

megfelel az emberi halló- és látószerv működésének. 

2. 6.2. A hallás 

Ingerküszöb: kb. 10-12 W/m2 

A fül a mintegy 1~2 kHz körüli hangokra a legérzékenyebb. 

Érzékenység bizonyos frekvenciaarányokra (oktáv, terc, kvint stb.) 
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6-1. ábra. A fül érzékenysége és a hallható hangok elhelyezkedése 

A vízszintes tengelyen a frekvencia logaritmikus skálán 20 Hz-től 20 kHz-ig 

A függőleges tengelyen: 

Az intenzitás I 10-12 W / m2 - től 1 W / m2 - ig. 

A hangintenzitásszint LI dB-ben ( decibel ) 

 

I0 értéke: 10-12 W/m2 

A görbéken a hangosságszint van feltüntetve phon-ban. 

A diagramban az azonos érzetet kiváltó pontok vannak összekötve. Egy-egy görbe így az azonos 

hangosságszinteket jelenti. Megállapodás szerint 1000 Hz frekvencián1 phon = 1 dB. 

3 dB növekedés 2 szeres intenzitásnövekedést jelent. 

A 16 Hz alatti hangot infrahangnak, a 20 kHz fölötti hangot ultrahangnak nevezzük. Ultrahangot használnak az 

orvosok diagnosztikai és gyógyítási célokra. Ultrahangos tisztítóberendezések, porlasztók, mérőeszközök 

működnek ilyen rezgések segítségével. 

A hangszerekben a méretektől függő hullámhosszú állóhullámok alakulnak ki. Példaként tekintsük az orgona 

nyitott sípjában létrejövő állóhullámokat: 



 Hangtan  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6-2. ábra. Felhangok 

A nyomáshullám terjedésének érdekes tulajdonsága, hogy a közeledő hangforrásból származó hangot 

magasabbnak halljuk: az észlelt frekvencia nagyobb, mint a hangforrás által kibocsátott hang frekvenciája. A 

távolodó hangforrás hangját pedig mélyebbnek halljuk. Ez a jelenség a Doppler-effektus. 

A Doppler-effektus felhasználható a mozgó tárgyakról visszaverődő hang frekvenciájának változását 

felhasználva a tárgy sebességének meghatározására. Ezt nevezik doppler radarnak 

Egy hangsebességnél nagyobb sebességgel repülő tárgy elhaladásakor annak hangja először hangrobbanás 

formájában észlelhető. Ilyen hangrobbanások származnak pl. szuperszonikus azaz a hangsebességnél nagyobb 

sebességgel repülő repülőgépektől. 

3. 6.3. Összefoglalás 

Környezetünkből hallásunk segítségével sok információt kapunk. A nagymennyiségű információ hordozója a 

levegőben terjedő hanghullámok. A hanghullámok tulajdonságaival ismerkedtünk meg, hogy tulajdonságait 

felhasználva alkalmazni tudjuk mindennapi életünkben, és technikai berendezéseink működtetésében. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Az ember mely frekvenciatartományban keletkezett hangokat hallja? 

2. Mitől függ a hang erőssége és a a hangmagasság? 

3. Mitől függ a hangszint? 

4. Zárt térben ugyanazt a hangot erősebbnek érezzük. Miért? 

5. Mikor nem jelentkezik a Doppler-effektus? 
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7. fejezet - Hőtan 

A XXI. században az emberiség energiafelhasználása, illetve az energia egyik formából a másikba alakítása 

olyan mértékűvé vált, hogy az nem csak a közvetlen környezetben, hanem az egész bolygón érezhető 

változásokat okozott. Továbbiakban csak a forrásokkal való tudatos takarékoskodás, a környezetünk védelme 

jelenthet jövőt az emberiség számára a Földön. 

Az energiafelhasználás döntő többsége abból indul ki, hogy hőenergiából mechanikai energiát állítunk elő és az 

így nyert mechanikai energiát alakítjuk tovább más energiafajtákká. 

Hőenergiából mechanikai munkát ipari méretekben legjobb hatásfokkal, a gáz-körfolyamatok segítségével lehet 

előállítani. 

Az energiafelhasználásban minden ember érdekelt és az energiával való takarékoskodás mindenki kötelessége, 

ezért meg kell ismerkednünk az előállítás és átalakítás elvi alapjaival. 

1. 7.1. A hőmérséklet 

Egymással érintkező testek között energiaátadás megy végbe: az egyik, a „melegebb” test energiát ad át másik, 

a „hidegebb” testnek. Azt mondjuk, hogy ilyenkor a két test termikus kölcsönhatásban van egymással. A 

termikus kölcsönhatáshoz nem szükséges közvetlen érintkezés. Az energiaátadás termikus sugárzás révén is 

lehetséges pl. hősugárzó, infralámpa. Nincs viszont termikus kölcsönhatás, ha a két testet elszigeteljük 

egymástól hőt át nem eresztő fallal. 

Ha két test között nincs hőt át nem eresztő fal, és a két test között még sincs termikus kölcsönhatás nincs 

hőátadás, akkor azt mondjuk, hogy a két test termikus egyensúlyban van egymással. A termikus kölcsönhatásnál 

az energiaátadás iránya olyan, hogy a két test a termikus egyensúly állapota felé közeledik, a melegebb test hűl, 

a hidegebb test melegszik. A termikus egyensúly olyan állapot, ami magától örökre fennmarad. A termikus 

egyensúlyt csak külső hatás bonthatja meg. 

A termikus egyensúly tranzitív: ez azt jelenti, hogy ha az A test termikus egyensúlyban van B-vel, B pedig C-

vel, akkor A termikus egyensúlyban van C-vel is. 

Ezt a tételt a termodinamika nulladik főtételének nevezzük: ez teszi lehetővé a hőmérséklet fogalmának 

bevezetését. A hőmérséklet az az állapotváltozó, ami megadja, hogy a test, mely testekkel van termikus 

egyensúlyban. 

Termikus kölcsönhatás testek között akkor van, ha a testek különböző hőmérsékletűek. 

Hőmérséklet mérésére készíthető eszköz. Választunk egy anyagot és annak egy közvetlenül mérhető fizikai 

mennyiségét, ami a hőmérsékletnek egyértelmű függvénye pl. térfogata, hossza. Ezután megadunk egy 

hőmérsékleti skálát: a kiválasztott fizikai mennyiség különböző értékeihez kölcsönösen egyértelműen 

hozzárendelünk hőmérsékletértékeket. 

Pl. A Celsius-féle higanyos hőmérő. A kiválasztott mérhető fizikai mennyiség a higany térfogata, és a skálát úgy 

készítjük, hogy az olvadó jég hőmérséklete legyen 0 °C, a forrásban levő víz hőmérséklete legyen 100 °C, 

közben pedig a skála egyenletes legyen a higany térfogatára vonatkozóan. 

A fenti módon bevezetett ún. empirikus hőmérséklet sok önkényességet tartalmazott. 

Önkényesen választottuk az anyagot, a hőmérséklet mérésére felhasznált fizikai mennyiséget, és önkényes volt a 

hőmérsékleti skála két pontja és osztása. Megtehetjük, így léteznek más hőmérsékleti skálák is pl. A Réaumur-

skála, a Réaumur-skálának már csak történeti jelentősége van. Az alkotója a víz fagyáspontját adta meg nulla 

foknak, míg a forráspontját 80 foknak. A Fahrenheit hőmérsékleti skála. E szerint a skála szerint a víz 

fagyáspontja 32 fok, leírva: 32 oF, forráspontja 212 oF. 

A kelvin (jele: K) a hőmérséklet SI-egysége. Két faktor határozza meg: a nulla kelvin az abszolút nulla fok 

amikor a molekulák már nem végeznek hőmozgást, és az egy kelvin különbség a víz hármasponti 

hőmérsékletének 1/273,16-od része. A Celsius hőmérsékleti skála jelenleg a Kelvin-skála által definiált, csak a 0 

°C a 273,15 kelvinhez tartozik, mely nagyjából a víz olvadáspontja normálállapotban. 
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Szilárd testek hőtágulása 

Egy rúd hosszának relatív megváltozása első közelítésben arányos a hőmérsékletváltozással, az α arányossági 

tényező neve: a szilárd test lineáris hőtágulási együtthatója: 

 

l a rúd hossza t hőmérsékleten, l0: a rúd hossza t0 hőmérsékleten 

Az α együttható legtöbbször 

 

nagyságrendű. 

Szilárd testek minden irányban egyenletesen tágulnak, ha a hőmérséklete nő. Az előbbi formulában ezért l egy 

szilárd test bármely két pontjának távolságát jelentheti. A hőmérséklet megváltozásakor megváltozik a szilárd 

test térfogata: a relatív 

térfogatváltozás arányos a hőmérsékletváltozással: 

 

V: a térfogat t hőmérsékleten, V0: a térfogat t0 hőmérsékleten 

A β arányossági tényező neve: a szilárd test anyagának térfogati hőtágulási együtthatója. 

Kimutatható, hogy a β térfogati hőtágulási együttható jó közelítéssel 3α-val egyenlő. 

 

Folyadékokra és gázokra ugyancsak bevezethetjük a térfogati hőtágulási együtthatót. 

A folyadékok hőtágulási együtthatója β-ja rendszerint jóval nagyobb a szilárd anyagokénál. A gázok β-ja még 

nagyobb, ideális gázokra β = 1/273 °C. 

A higanyos üveghőmérő alul egy tartályból és egy hozzá csatlakozó vékony üvegcsőből áll. Az alsó tartályra 

azért van szükség, hogy a hőmérő érzékenyebb legyen, azaz ugyanaz a hőmérsékletváltozás a higanyszintben 

nagyobb változást okozzon. Higany helyett más folyadékot is szoktak használni az üveghőmérőkben pl. festett 

alkoholt. 
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7-1 ábra. Hőmérők 

A bimetall hőmérő két különböző hőtágulású fémet tartalmaz összefogatva. Hőmérsékletváltozás hatására a 

bimetall elhajlik, komoly erő kifejtésére is alkalmas: ezért hőérzékelőként biztonsági kapcsolókban, hőmérséklet 

szabályzókban is alkalmazzák. 

Találkozunk elektromos hőmérőkkel is, az ellenállás-hőmérő az elektromos ellenállás hőmérsékletfüggésén 

alapul, a termoelem pedig két különböző fém érintkezésénél fellépő ún. 

kontaktpotenciál /elektromos feszültség/ hőmérsékletfüggését hasznosítja hőmérsékletmérésre. 

2. 7.2. Hőmennyiség 

A környezetétől tökéletesen elzárt rendszer energiáját csak külső munkavégzés változtathatja meg: 

 

Ha a szigetelő falat eltávolítjuk, akkor a test energiáját a test környezete kétféleképpen is változtathatja: 

munkavégzés és hőközlés útján: 

 

A Q hőmennyiség tehát energiaközlési forma. Egysége a joule. Ezt az összefüggést a termodinamika első 

főtételének szokás nevezni: a hő és a munka ekvivalenciáját, egymásba való átszámíthatóságát jelenti. 

A test összenergiája tehát: 

 

ahol Ekin+pot energiarész, magában foglalja pl. a test kinetikus és potenciális energiáját, 

U a test belső energiája, ez úgy tekinthető, mint a test mikroszkopikus részecskéinek mechanikai energiája. Ha 

pl. egy test leesik, a potenciális energia előbb kinetikussá alakul, majd a talajjal való rugalmatlan ütközésnél a 

kinetikus energia belső energiává "hővé" alakul, ami azt jelenti, hogy az ütközés helyén a talaj és a kő (kicsit) 

felmelegszik, részecskéik mechanikai energiája megnő. 

A testtel közölt Q hő és az ennek következtében bekövetkező Δt hőmérsékletváltozás hányadosa a hőkapacitás: 

 

A hőkapacitás a test jellemzője. 
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A hőkapacitás additív mennyiség: tömegegységre vonatkoztatott értékét fajhőnek nevezzük. 

 

c: a test anyagának fajhője, m: a test tömege, C: a test hőkapacitása. 

Hőközlés hatására nem mindig a test hőmérséklete változik, hanem bekövetkezhet fázisátalakulás is. A 

fázisátalakulásra jellemző hőt egységnyi tömegre vonatkoztatjuk: 

 

Q hő szükséges m tömegű anyag fázisátalakulásához, L: a fázisátalakulási hő egységnyi tömegre vonatkoztatva. 

 

7-2 ábra. Fázisátalakulás 

Így vezethető be az olvadási hő, párolgási hő, szublimálási hő, forrás hő stb. Az ellentétes irányú 

fázisátalakulásokhoz tartozó hők csak előjelükben különböznek. Az olvadás és a párolgás hőt igényel, fagyásnál 

és lecsapódásnál hő szabadul fel. 

Szublimálás: szilárd állapotból történő párolgás. 

Termikus kölcsönhatásnál felírható a hőmérleg: 

Amennyi hőt az A test közöl B-vel, annyi hőt kap a B test az A-tól. 

A fázisátalakulási hők ismeretében a termikus egyensúlyban beálló közös hőmérséklet a hőmérlegből 

egyszerűen meghatározható, ha a hőkapacitás konstans. 

3. 7.3. A hőközlés módjai 

Hővezetés 

Rudat egyik végén melegítve a bevitt hőenergia a rúd másik vége felé áramlik, mert alacsonyabb hőmérsékletű. 

A vezetésnél a közvetítő közeg áll, csak az energia áramlik. 

Hőáramlás 

A felmelegített folyadék, gáz tényleges mozgása szállítja a hőt. A hő is a közvetítő anyag is mozog. 

Hősugárzás 

Minden test, anyag törekszik a legkisebb energiaszintű állapotra. 
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A hőtől minden test elektromágneses sugárzással igyekszik megszabadulni. A sugárzás intenzitása a 

hőmérséklet negyedik hatványával arányos. 

4. 7.4. Halmazállapot-változások 

Olvadás, fagyás 

Kristályos anyagok olvadásponton történő megolvasztásához szükséges, illetve fagyáskor felszabaduló hő: 

 

Lo az anyag olvadáshője, fagyáshője. 

Az olvadáspont nyomásfüggő. 

Párolgás, lecsapódás 

 

Lp a párolgáshő. 

Forrás 

Az m tömegű folyadék Tf forrásponton történő teljes elforralásához szükséges hő: 

 

Lf a forráshő. 

A forráspont nyomásfüggő. Magas hegyen, alacsony légnyomáson nem lehet babot főzni csak kuktában. 

Szublimáció 

Szilárd halmazállapotú anyag ugyan olyan hőmérsékletű gázzá alakulásakor, kihagyva a cseppfolyós 

halmazállapotot szükséges hő: 

 

Lsz a szublimációs hő. 

5. 7.5. Termikus gépek 

Perpetuum mobile. Olyan periodikusan működő gép, ami csak egyféle kapcsolatban van a környezetével 

munkát végez rajta. 

A perpetuum mobile tehát egy ciklusban W munkát végez, a környezetben más kárt nem okoz, és a saját 

állapota is visszaáll a ciklus megkezdése előtti állapotba. 

A termodinamika első főtétele ΔE = W + Q szerint perpetuum mobilét nem lehetséges konstruálni, hiszen egy 

ciklusban az energiaváltozás zérus a gép visszakerül eredeti állapotába, így energiája ugyanannyi, mint 

kezdetben, hő nincs, és ezért a gép által egy ciklusban végzett munka zérus. 

Másodfajú perpetuum mobile. Olyam periodikusan működő gép, ami egyetlen hőtartállyal van termikus 

kölcsönhatásban, a hőtartályból hőt vesz fel, és a környezeten munkát végez. 

A termodinamika első főtétele szerint a gép által felvett Q hőmennyiség éppen egyenlő a gép által végzett W 

munkával a periodikus működés miatt egy teljes ciklusban az energiaváltozás zérus. 

A termodinamika második főtétele: Energia magától, azaz külső beavatkozás nélkül alacsonyabb hőmérsékletű 

helyről magasabb hőmérsékletű helyre nem mehet át. A hőenergia áramlásának iránya nem megfordítható. 
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A termodinamika második főtétele szerint másodfajú perpetuum mobilét nem lehet konstruálni. 

A hőerőgép modellje. Tegyük fel, hogy a periodikusan működő gép két különböző hőmérsékletű hőtartállyal 

van termikus kölcsönhatásban. A gép egy ciklusban a melegebb hőtartálytól vegyen fel Q1 hőt, a hidegebb 

hőtartálynak adjon át Q2 hőt, és a gép végezzen W munkát a környezetén: 

 

7-3. ábra. Hőerőgép 

A termodinamika első főtétele szerint: 

 

Ez a gép energiamérlege. A hőerőgép hatásfoka: 

 

A termodinamika második főtételéből információ kapható a hatásfokra. Kimutatható, hogy reverzibilisen, azaz 

súrlódási veszteségek nélkül működő gép hatásfoka csak a két tartály hőmérsékletének függvénye. Kimutatható 

továbbá, hogy lehetséges bevezetni olyan hőmérsékleti skálát, hogy a reverzibilisen működő gép hatásfoka: 

 

T1: a melegebb hőtartály hőmérséklete, T2: a hidegebb hőtartály hőmérséklete 

Tulajdonképpen ez az összefüggés definiálja az abszolút hőmérsékletet, vagy más néven a termodinamikai 

hőmérsékletet. Ez a hőmérsékleti skála már csak egyetlen önkényességet tartalmaz: a hőmérséklet egységét, 

ennek megváltoztatása a T konstans tényezővel való szorzását jelentené. 

A termodinamikai hőmérséklet egységét az SI rendszerben úgy definiáljuk, hogy a víz hármaspontja (az a 

hőmérséklet, ahol víz, − gőz, − jég rendszer egyensúlyban lehet) 273,16 K legyen. 

A hűtőgép, hőszivattyú modellje hasonló a hőerőgépéhez. A hűtőgép működésekor a hidegebb tartályból vesz 

fel hőt, és a melegebb tartálynak ad át hőt. Ehhez viszont most külső munkavégzés szükséges. 

A háztartási elektromos hűtőszekrények pl. elektromos energiát fogyasztanak, és a külső környezetnek (pl. a 

konyha légterének) adnak le hőt. Reverzibilis működés esetén a hőmennyiségek és a munka között ugyanazok 

az összefüggések érvényesek, mint a hőerőgépnél, csak a hőmennyiségek és a munka előjele változik. 

A termodinamikai hőmérséklet zéruspontja, az abszolút nulla fok egy különleges hőmérsékletnek felel meg: az 

abszolút nulla fok csak megközelíthető, de nem érhető el. Az abszolút nulla fok közelében különleges 

jelenségek figyelhetők meg. Pl. szupravezetés (egyes anyagok elektromos ellenállása nullává válik), 

szuperfolyékonyság, a fajhő tart a nullához. 
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Sajnos a valóságban reverzibilis folyamatok nincsenek, a folyamatok során veszteségek lépnek fel, és így a 

hőerőgép hatásfoka a fentiekben megadott ideális értéknél még kisebb. 

6. 7.6. Gázok 

Ideális gáz állapotegyenletei: 

 

U: a gáz belső energiája, CV: konstans térfogaton vett mólhő (hőkapacitás egy mólra), T: a gáz termodinamikai 

hőmérséklete 

állapotegyenlet: 

 

p: a gáz nyomása, V: a gáz térfogata, N: a gáz mennyisége (mol), R: egyetemes gázállandó értéke: 

 

Egy valódi gáz akkor viselkedik közelítőleg úgy, mint egy ideális gáz, ha a nyomása elég kicsi, a hőmérséklete 

pedig elég nagy. Az ideális viselkedéstől távol esnek azok a gőzök, amik a folyadékállapot közelében vannak, 

így az ideálistól igen eltérően viselkednek a telített gőzök. 

Gőznek akkor nevezzük a gázhalmazállapotú anyagot, ha az hűtés nélkül, pusztán összenyomással 

cseppfolyósítható. A folyadék felszíne fölött a párolgás miatt mindig megjelenik a folyadék gőze. 

Zárt tartályban, ha a folyadék felszíne fölött más anyag nincs, akkor a folyadékkal termikus egyensúlyban levő 

gőzt telített gőznek nevezzük. 

A telített gőz nyomása az anyagi minőségtől és a hőmérséklettől függ. Ha a folyadék fölött más gázok is 

vannak, akkor is kialakul a telített gőz: a teljes nyomás a telített gőz nyomásából és a többi gázkomponens 

nyomásából tevődik össze. Ha a telített gőz + folyadék rendszer térfogatát - állandó hőmérsékleten - 

változtatjuk, a nyomás nem változik, a térfogat csökkentésével a gőzfázis mennyisége csökken, a gőz 

lecsapódik. 

Térfogati munka 

Ha a p nyomású gáz térfogatát ΔV-vel megváltoztatjuk, akkor a gázon végzett munka: 

 

Ha a gáz tágul, akkor a tágulás közben munkát végez a környezeten. Ha a folyamat közben a nyomás is változik, 

akkor a munkát úgy kaphatjuk meg, hogy a folyamatot kis szakaszokra bontjuk, és az egyes szakaszokon 

végzett részmunkákat összeadjuk. 

Adott mennyiségű ideális gáz állapotát megadhatjuk pl. a nyomás és a térfogat értékével. Felvehetjük tehát a 

p−V síkot: 

Az ideális gáz állapotát ezen az állapotsíkon egy pont ábrázolja, a folyamatokat pedig ezen állapotsík görbéi 

jelentik meg. 
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7-4. ábra. p-V diagram 

Izobár folyamat: p = konstans 

Gay-Lussac I. törvénye 

Állandó mennyiségű gáz térfogata és a Kelvin-skálán mért hőmérséklete egymással egyenesen arányosak, ha 

közben a nyomás nem változik. 

 

Azokat a gázokat, melyekre az elmondott törvény érvényes, ideális gázoknak nevezzük. ( Jó közelítéssel 

ilyenek, például a nemesgázok). 

Videó: Gay-Lussac I. törvénye 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3739,Gay-Lussac_elso_torvenyenek_igazolasa
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7-5. ábra. Izobár folyamat 

A gázon végzett munka: 

 

ahol ΔV a folyamat közben a gáz térfogatváltozása. 

A folyamat közben a hőmérsékletváltozás: 

 

A gáz belső energiájának változása: 

 

A gáznak átadott hőmennyiség: 

 

Bevezethetjük az állandó nyomásra vonatkoztatott hőkapacitást: 

 

ebből: 

 

Izochor folyamat: V = konstans 

Gay-Lussac II. törvénye 
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Egy adott térfogatú gáz nyomása (p) egyenesen arányos a hőmérsékletével (T), vagyis izochor feltételek között 

a gáz nyomásának és hőmérsékletének hányadosa állandó. 

 

A felmelegített lombik szájába tojást helyeztünk, majd a lombikot lehűtöttük. A hőmérséklet-változás hatására a 

nyomás csökkent, és a magasabb légköri nyomás gyakorlatilag benyomja a lombik nyakába a tojást. 

Videó: Gay-Lussac II. törvénye 

 

7-6. ábra. Izohor folyamat 

Ilyenkor a munka: 

 

A nyomásváltozás és a hőmérsékletváltozás között fennáll az: 

 

A hő, valamint a belső energia megváltozása: 

 

Izoterm folyamat: T = konstans 

Boyle–Mariotte-törvény 

A Boyle–Mariotte-törvény kimondja, hogy egy adott mennyiségű ideális gáz térfogatának és nyomásának 

szorzata egy adott hőmérsékleten állandó. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3740,Gay-lussac_II._torvenye
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7-7. ábra. Izoterm folyamat 

Ezt a folyamatot a p-V síkon hiperbola ábrázolja: 

 

A nyomás tehát ilyenkor fordítottan arányos a térfogattal. 

Egyesített gáztörvény 

Az egyesített gáztörvény egy adott gázmennyiség két állapota között teremt kapcsolatot, összefüggést ad meg a 

gázra jellemző három-három állapotjelző (nyomás, térfogat és abszolút hőmérséklet) között: 

 

Ezt az összefüggést egyesített gáztörvénynek nevezzük. A fenti állapotegyenlet csak ideális gázokra igaz, ha 

annak állandó a mennyisége. 

http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_hu.jnlp 

Adiabatikus folyamat: Q = 0 

Ez azt jelenti, hogy a gáz és a környezete között nincs lehetőség hőcserére. 

A gázon végzet munka teljes egészében a gáz belső energiáját növeli, tehát felmelegszik. Ha gyorsan kitágul, a 

gáz a térfogati munka fedezetéül a belső energia szolgál, tehát a gáz lehűl. 

A hűtőgépek, hőszivattyúk kompresszoraiban hasonló folyamat megy végbe. 

Kimutatható, hogy az adiabata egyenlete: 

http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_hu.jnlp


 Hőtan  

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

ahol 

 

Az adiabaták ugyancsak hiperbola-szerű görbék; az ugyanazon a ponton átmenő adiabata meredekebb, mint az 

izoterma. 

 

7-8 ábra. Adiabatikus folyamat 

Normálállapotúnak mondjuk a gázt, 0 °C = 273,15 K, nyomása pedig a p0 normál nyomás p0 ~ 0,1 MPa). 

Normálállapotban 1 mólnyi ideális gáz térfogata Vn ~ 22,4 dm3. 

7. 7.7. Összefoglalás 

Az energiát előbb vagy utóbb hővé alakítjuk. A hőenergiának van egy tulajdonsága, miszerint magától csak 

magasabb hőmérsékletű helyről hajlandó alacsonyabb hőmérsékletű helyre vándorolni. Ezért nem tudjuk a 

szoba hőmérsékletét, energiáját úgy növelni, hogy bent van 18 fok, kint van 5 fok, kinyitjuk az ablakot és 

beengedjük az 5 fokos levegőt, hogy bent legyen 23 fok. A Napból érkező, az általunk hővé degradált nem 

megújuló energiahordozókból származó hőenergiától meg kell szabadulnunk. Erre lehetőséget a Világűr teremt, 

mert hőmérséklete mindössze 4 K fok közelében van. Gondoljanak csak a Globális felmelegedésre. Az energiát 

átalakítjuk számunkra szükséges más energiaformákra. Az átalakítás során a veszteség általában hő formájában 

jelenik meg. Pl. A világításra használt izzólámpa által felvett energia mindössze 5%-a szolgálja a látásunkat a 

többi hőként jelenik meg veszteségként. 

Ezért ma már nem gyártanak 50 Wattnál nagyobb teljesítményű izzólámpát, csak speciális igények kielégítésére. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 
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1. Egy tömör korongból kivágunk egy kisebb korongnyi részt. Ha az eredeti korongot melegíteni kezdjük, 

átmérője nő. Hogyan változik a kivágott lyuk átmérője? 

2. A hordókra a vasabroncsot erősen felmelegítve húzzák rá. Miért? 

3. Ha megfigyeljük az elektromos távvezetékek belógását (a felfüggesztési pontokat összekötő egyenestől való 

legnagyobb távolságot) a tartóoszlopok között télen és nyáron, akkor mit vehetünk észre? 

4. Hosszú csővezetékek építésekor bizonyos távolságokra jellegzetes kanyarulatokat építenek a csőhálózatba. 

Mire szolgálnak ezek a kanyarulatok (csőlírák)? 

5. Igaz-e, hogy a Celsius-féle skálán az egységek ugyanakkorák, mint az abszolút hőmérsékleti skálán? 

6. A járművekben a benzin a legnagyobb hidegben sem fagy meg, de a gázolajba dermedés gátló adalékot kell 

tenni, különben nem indul a dízelmotor. Mi az oka ennek a különbségnek? 
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8. fejezet - Optika 

Az ember a Világról szeretne ismereteket gyűjteni. Mindezen tevékenységeket érzékszerveiken keresztül tudja 

megtenni. A szemünk segítségével látunk, a szem ideghártyájában az inger fény hatására jön létre. A Világról 

alkotott képünk kialakításához szükséges jelenségekről nem árt, ha több ismerettel rendelkezünk. 

Technikai eszközeinkben is alkalmazzuk a fény tulajdonságait, és az optika törvényeit. 

Itt a lehetőség, tessék megismerni a fény és az optika tulajdonságait, törvényeit. 

 

8-1. ábra. Fénytörés lencsén 

1. 8.1. Alapfogalmak 

A geometriai optika fénysugarakkal dolgozik. A fénysugár egy modell, mint a mechanikában a tömegpont. A 

fénysugár egy szélesség nélküli fénynyaláb, ábrázolására egy vonalat használunk. 

A fizikai optika a fényt hullámként kezeli. A fény elektromágneses hullám. 

A fény kettős természetű, ha anyagként vizsgáljuk, akkor anyagként viselkedik. Ekkor fotonról beszélünk. 

A fényt vizsgálhatjuk elektromágneses sugárzásként, ekkor úgy viselkedik, mint az elektromágneses hullámok. 

A fizikai optikában levezethető, magyarázható a geometriai optika minden eredménye. 

Vannak olyan jelenségek, amelyek csak a fizikai optikában magyarázhatók pl. elhajlás, interferencia. 

A fénykibocsátás és fényelnyelés kvantumokban történik: e jelenséget magyarázza a kvantumoptika. 

A fény színét a fény frekvenciája határozza meg. Monokromatikus fény frekvenciája egy meghatározott érték. 

Tisztán monokromatikus fény azonban a valóságban nincs: a fényben mindig különböző frekvenciájú 

komponensek együtt fordulnak elő. A monokromatikus fényt megközelíti egy olyan összetett fény, amelyben a 

komponensek frekvenciái az adott érték közelébe esnek. Összetett fénynél azonban ugyanazt a színérzetet 

különböző frekvenciakombinációkkal is elő lehet állítani. Szin keverés pl. sárga színű fényt kaphatunk a 

sárgának megfelelő frekvenciától nagyon eltérő frekvenciájú komponensek vegyítésével is. 
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8-2. ábra. Additív és szubtraktív színkeverés alapszínei 

http://phet.colorado.edu/sims/color-vision/color-vision_hu.jnlp 

A fehér fény összetett, az elektromágneses spektrum látható tartományának keveréke. 

 

8-3. ábra. Spektrum 

A vízszintes tengelyen az elektromágneses sugárzás hullámhossza van feltüntetve nanométerben. 

Az anyagok fontos optikai jellemzője a törésmutató: n, ami kifejezhető, a vákuumbeli fénysebesség (c) és az 

anyagbeli fénysebesség (v) hányadosa: 

 

A törésmutató az anyag tulajdonságai miatt függ a fény frekvenciától is. 

A vákuumbeli fénysebesség, c ≈ 300 000 km/s, anyagi közegben a fénysebesség kisebb. Ezért a törésmutató 1-

nél nagyobb, de általában 1 és 2 közé eső érték a legfontosabb átlátszó anyagokra. 

Azt mondjuk, hogy az egyik közeg optikailag sűrűbb a másik közegnél, ha az első közeg törésmutatója n1 

nagyobb a másik közeg törésmutatójánál n2. 

Homogén közegben a fény egyenes vonalban terjed: ekkor a fénysugarak egyenesek. 

A fénysugár útja megfordítható: ugyanazon az úton, amelyen a fény jött, vissza is mehet. 

A fényben energia terjed. A fény intenzitása az energia-áramsűrűség (az átáramlott energia osztva az idővel és a 

felülettel). 

http://phet.colorado.edu/sims/color-vision/color-vision_hu.jnlp
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Néhány gyakran használt idegen kifejezés a magyar megfelelője: 

 

A geometriai optikai leírásmód a fényjelenségeknek egy olyan közelítő tárgyalását jelenti, amelyben a 

geometria eszközeit (vonal, pont) használjuk a leírásra. A fénynyaláb (fénysugár) és a közeghatárok esetében a 

vonalat, a fényforrás leírására pedig a pontot használjuk. 

Egy tárgy képének fénysugarakkal történő előállítását leképezésnek nevezzük. 

2. 8.2. A fény visszaverődése 

A leíráshoz alkalmazott fogalmak: határfelület, optikailag különböző közegek, beesési merőleges, beeső 

fénysugár, beesési szög (α), visszavert fénysugár, visszaverődési szög (α’), megtört fénysugár, törési szög (β). 

 

8-4 ábra. Visszaverődés, törés 

A visszaverődés jelensége: a sík határfelületére érkező fénysugár egy része visszajut ugyanabba a közegbe, 

amelyből a határfelületre érkezett. Egy része behatol a visszaverő közegbe. 

A fény visszaverődés törvénye: A visszavert fénysugár, a beeső fénysugár és a beesési merőleges által 

meghatározott síkban van. 
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8-5 ábra. Visszaverődés 

A visszaverődési szög egyenlő a beesési szöggel 

 

Érdemes tudni, hogy széles hullámhossztartományban (200 nm-2000 nm) legjobb "tükröző" anyag az ezüst 

(visszaverőképessége 98%), jó visszaverő tulajdonsággal rendelkezik az alumínium is. 

3. 8.3. A fény törése, törésmutató, teljes 
visszaverődés 

A törés jelensége: Az átlátszó közeg határára érkező fénysugár általában irányát megváltoztatva, megtörve jut 

be a másik közegbe. 

 

8-6 ábra. Törés 

A fénytörés törvénye (Snellius-Descartes): A megtört fénysugár a beeső fénysugár és a beesési merőleges által 

meghatározott síkban van. A beesési és a törési szög szinuszainak hányadosa állandó: 
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Törésmutató az (n2,1) konstanssal jelölt fizikai mennyiségnek a neve, pontosabban: a második közegnek az 

egyesre vonatkoztatott törésmutatója. 

Optikailag sűrűbbnek mondjuk a kettes közeget az egyeshez képest, ha az n2,1 > 1, ellenkező esetben pedig 

optikailag ritkábbnak. Pl.: nüveg, levegő = 1,5; nvíz, levegő = 1,33 

Abszolút törésmutató, amikor a különböző anyagokat a vákuumra vonatkoztatjuk. Pl.: olaj:1,48, flintüveg:1,6, 

gyémánt:2,41. (ezek az értékek sárga színre vonatkoznak). 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/bending-light 

Teljes visszaverődés két közeg határfelületén akkor következik be, ha optikailag sűrűbb közegből halad a fény 

optikailag ritkább közeg felé. 

 

8-7.ábra. Teljes visszaverődés 

Ekkor megadható egy határszög (αh), amelynél nagyobb szögű beesést teljes visszaverődés követ. 

A teljes visszaverődés határszögét, az n2,1-ből, az optikailag sűrűbb közegnek az optikailag ritkább közegre 

vonatkoztatott törésmutatójából, a következő összefüggés alapján számíthatjuk ki: 

 

4. 8.4. Speciális alakú fénytörő közegek 

Planparalel lemez: két párhuzamos síkfelülettel határolt optikai törő közeg. A lemez másik oldalán kilépő 

fénysugár párhuzamosan el van tolva a beérkező fénysugárhoz képest. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/bending-light
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8-8.ábra. Párhuzamos eltolás 

Prizma: két, egymással (φ) szöget bezáró, síkfelülettel határolt optikai törő közeg. 

 

8-9.ábra. Prizma fénytörése 

Az eltérítés szöge (δ) függ a törőszögtől (φ), a beesési szögtől (α) és a prizma anyagának a környezetre 

vonatkoztatott törésmutatójától (n). Az eltérítési szög minimális a szimmetrikus sugármenetre. Az eltérítési szög 

legnagyobb az ibolyaszínű fényre és legkisebb a vörösre. (Alkalmazás: monokromátorokban, melyek a fehér 

fényből színképet állítanak elő. Ebből tudunk tetszőleges színtartományt kiválasztani.). 

Lencse: két felülettel határolt optikai törő közeg, amelyek közül legalább az egyik gömbfelület kell, hogy 

legyen, de az egyik lehet síkfelület is. A lencsének a felületei, kívülről nézve lehetnek domborúak, homorúak és 

síkok. 
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8-10.ábra. Optikai lencsék 

5. 8.5. Optikai leképezések, gömbtükrök, lencsék, 
optikai eszközök 

Optikai leképezésről beszélünk akkor, ha az egy pontból kiinduló fénysugarak útját valamilyen optikai 

eszközzel megváltoztatva azok újra egy ponton mennek keresztül. 

A leképezésnél a következő nevezetes sugármeneteket használjuk: 

• optikai tengellyel párhuzamos fénysugár 

• a fókuszon keresztül menő fénysugár 

• a geometriai középpontba érkező fénysugár 
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8-11.ábra. Homorú tükör. 1 optikai tengellyel párhuzamos fénysugár (ez a fókuszon keresztül verődik vissza), 2 

a fókuszon keresztül menő fénysugár (ez az optikai tengellyel párhuzamosan verődik vissza), 3 a geometriai 

középpontba érkező fénysugár (ez azonos szögben verődik vissza). 

 

8-12.ábra. Domború tükör 

Az optikai leképezés során kapott kép leírásának szempontjai: 

• nagyított - kicsinyített, 

• valódi - virtuális, 

• egyenes állású - fordított. 
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8-13.ábra. Síktükör 

Síktükör: Egyenes állású, azonos nagyságú, látszólagos képet állít elő. 

Görbe felületű (nem sík) tükrök: Gömbtükrök, parabolatükrök, ellipszis tükrök. 

6. 8.6. Kis nyílásszögű gömbtükrök (gömbsüvegek) 
képalkotása 

A gömbtükrök és a leképezésük fontos jellemző adatai: 

• görbületi sugár (R), 

• nyílásszög (u), 

• fókusztávolság (f), 

• tárgytávolság (t), 

• képtávolság (k), 

• tárgy nagyság (T), 

• kép nagyság (K). 

A kis nyílásszögű (u<10o) gömbtükrök esetében jó közelítéssel: 

A görbületi sugár fele a fókusztávolság. 
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8-14.ábra. Domború tükör 

Domború tükörre nézve mindig virtuális képet látunk, természetesen a tükör mögött, és a kép kicsinyített, 

egyenes állású. Nagy látószöget biztosít, ezért használjuk a gépjárműveken visszapillantó tükörnek. 

 

8-15.ábra. Homorú tükör 

Ha a tárgyat a fókusztávolságon belül helyezzük el, akkor a kép a tükör mögött látható, tehát látszólagos kép. A 

kép egyenes állású, és nagyított. 
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8-16.ábra. Homorú tükör valódi képalkotása 

Homorú tükörrel valódi képet is előállíthatunk, ha a tárgyat a fókusztávolságon kívül helyezzük el. 

Természetesen ilyenkor szükségünk van egy ernyőre, melyen a fénysugarak a képet kirajzolják. A keletkezet 

kép valódi kép, fordított állású, nagyított. 

A leképezési törvény kis nyílásszögű homorú és domború tükrökre a következő: 

 

ahol: 

 

A leképzési törvény általánosítható a gömbtükrök és lencsék valamennyi képalkotására, ha a képletben szereplő 

távolságokat előjellel látjuk el. 

A tükör nagyításán a következőt értjük: 

Valódi tárgyaknál a t tárgytávolságot mindig pozitív előjelűnek tekintjük. 

A gyűjtőlencsénél és homorú tükörnél a fókusztávolságot pozitívnak, a szórólencsénél és domború tükörnél 

pedig negatívnak kell tekinteni. 

A leképzési törvényből adódik, hogy ekkor a valódi kép képtávolsága pozitív előjelű, a látszólagos képé pedig 

negatív előjelű lesz. 

A nagyítás: 

 

7. 8.7. Vékony lencsék képalkotása 

Az optikai lencsék két gömbsüveggel (egyik lehet síklap is) határolt törő közegek. 

A lencsének a környezetével optikailag meglevő viszonya alapján két lehetőséget különböztetünk meg: 

• gyűjtőlencse, amikor a lencsére eső párhuzamos fénysugarak a lencsén áthaladva összetartó nyalábot 

alkotnak 

• szórólencse, amikor a lencsére eső párhuzamos fénysugarak a lencsén áthaladva széttartó nyalábot alkotnak. 
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8-17.ábra. Sugármenetek. 1 a geometriai középpontba érkező fénysugár, törés nélkül halad tovább, 2 a 

fókuszon keresztül menő fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan halad tovább, 3 optikai tengellyel 

párhuzamos fénysugár a fókuszon keresztül halad tovább. 

 

8-18.ábra. Sugármenetek. 1 a fókuszon keresztül menő fénysugár a lencse után az optikai tengellyel 

párhuzamosan halad tovább, 2 optikai tengellyel párhuzamos fénysugár úgy halad tovább, mintha a fókuszból 

indult volna ki, 3 a geometriai középpontba érkező fénysugár, törés nélkül halad tovább. 

A gömbtükrök esetében megismert összefüggések természetese a vékony lencsék esetében is érvényesek. 
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8-19.ábra. Képalkotás 

Ha a tárgyat a fókusztávolságon belül helyezzük el, akkor a kép a lencse mögött látható, tehát látszólagos kép. A 

kép egyenes állású, és nagyított. 

 

8-20. ábra. Képalkotás 

Domború lencsével valódi képet állíthatunk elő, ha a tárgyat a fókusztávolságon kívül helyezzük el. 

Természetesen ilyenkor szükségünk van egy ernyőre, melyen a fénysugarak a képet kirajzolják. A keletkezet 

kép valódi kép, fordított állású, nagyított. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/geometric-optics 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/geometric-optics


 Optika  

 72  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8-21.ábra. Képalkotás 

Homorú lencsével látszólagos képet állíthatunk elő. 

Lencsékre jellemző paraméter még a dioptria (D), számszerű értékét a fókusztávolság (méterben) reciprokjaként 

adjuk meg: 

 

A lencsék gyűjtő, illetve szóró funkcióját mennyiségileg a következő összefüggés írja le, amelyben az R1 és az 

R2 a lencse két felületének görbületi sugara (pozitív, ha kívülről domború, negatív, ha kívülről homorú), n pedig 

a lencsének a környezetére vonatkoztatott törésmutatója: 

 

Speciális optikai eszközöket a tudomány, a technika területén sokféle feladatra készítenek. 

8. 8.8. Hullámjelenségek 

Elhajlás (diffrakció). Akadályhoz érve a fény elhajlik, ott is lesz lehet megvilágítás, ahol a geometria szabályai 

szerint árnyéknak kellene lenni. Az elhajlás függ a geometriai adatoktól és a hullámhossztól. 

Pl. egy rés képét egy távoli ernyőn váltakozó sötét-világos csíkok jelzik. Ha a résre nem monokromatikus, 

hanem pl. fehér fény esik, akkor a csíkok színesek lesznek. A fény a szivárvány színei szerint felbomlik. 

A fényelhajlás következtében az optikai eszközök felbontóképessége véges. Egy pont képe az ernyőn egy 

világos foltból és koncentrikus világos - sötét (ill. fehér fénynél színes) gyűrűkből álló elhajlási kép lesz. 

Két közeli pont elhajlási képe átfedheti egymást, nem tudjuk őket szétválasztani, megkülönböztetni. A 

felbontóképesség jobb, ha rövidebb hullámhosszúságú fényt alkalmazunk. 

Fényhullámok találkozásakor interferencia csak akkor jöhet létre, ha a találkozó fénysugarak koherensek. 

Minden napos tapasztalat az optikában, hogy két fényforrással egy helyre világítva nem lesz sötétebb! (Az 

interferencia esetén ilyen előfordulhat!) 



 Optika  

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Többnyire a két fényforrás fényének intenzitása egyszerűen összeadódik. 

Ha két fényhullám találkozásánál interferencia lép fel, akkor azt mondjuk, hogy a két hullám koherens. 

Koherencia: Hullámok közötti viszony. Két azonos frekvenciájú hullám akkor mondható koherensnek, ha 

fáziskülönbségük egy adott helyen időben állandó, vagy nagyon lassan változik. 

Ha két fényhullám találkozásánál interferencia nem lép fel, akkor azt mondjuk, hogy a két hullám nem 

koherens, vagy inkoherens. 

Egy izzó fényforrásból kiinduló fény az egyes atomok által kibocsátott kvantumokból tevődik össze, és ezért két 

különböző fényforrásból származó fénynél az egyes elemi hullámcsomagok kezdőfázisa rapszodikusan és 

egymástól függetlenül (nem szinkronizáltan) változik. Minthogy az interferenciánál. a fáziskülönbségnek 

jelentős szerepe van, ezért két különböző fényforrásból kiindult fényre a koherencia követelménye nem teljesül, 

az egyes kvantumok különbözőképpen erősítik-gyengítik egymást, és a véletlenszerű ingadozások 

kiátlagolódása következtében interferencia nem figyelhető meg. Fényinterferencia jöhet létre, ha egyetlen 

fényforrásból kiinduló fénysugarak találkoznak ismét, különböző utak megtétele után. Ilyen eset fordul elő, ha 

egy fénynyaláb vékony hártyára esik. 

 

8-22. ábra. Fényinterferencia olajrétegen 

A fény egy része közvetlenül, másik része a hártya túloldaláról verődik vissza. Az erősítés feltételében az 

útkülönbség és a hullámhossz aránya szerepel (egy egész hullámhossz ugyanolyan fázisnak felel meg). A 

vékony hártyák (pl. szappanbuborék, vízen úszó olajfolt) színességének kialakulásában a hártya vastagságának 

és a fény irányának van szerepe. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/wave-interference 

Fényszóródás. A közegben levő kis részecskéken (pl. porszemeken) a fény szóródik: iránya változik. 

Fényszóródást okozhatnak a közegben levő inhomogenitások (pl. a levegőben a hőmérsékletingadozások, 

sűrűségváltozások) is. 

A fényszóródás függ a fény frekvenciájától. A lemenő és a felkelő Napot azért látjuk vörösnek, mert a vörös 

fény kevésbé szóródik, és napfelkeltekor vagy alkonyatkor vastagabb levegőrétegen kell áthatolni a Nap 

sugarainak. Ugyanakkor a kék fény a levegőben előszeretettel szóródik szét a különféle irányokba, ezt a szórt 

fényt látjuk az égbolt kékjében. 

9. 8.9. Fényforrások 

Alapjelenségek 

Mindennapi tapasztalat, hogy a melegített testek hősugárzást (infravörös sugárzást) bocsátanak ki. Például a 

forró kályha melegét a bőrünk a fűtőtesttől távol akkor is érzékeli, ha a szoba levegője egyébként még hideg. A 

testeket tovább melegítve azok egyre nagyobb frekvenciájú elektromágneses sugárzást bocsátanak ki (vörös- 

majd fehér izzás), miközben a kibocsátott összes energia a hőmérséklettel rohamosan növekszik. Mivel ezzel az 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/wave-interference
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elektromágneses sugárzás kibocsátó képességgel minden melegített test rendelkezik, ennek az oka 

nyilvánvalóan a test hőmérséklete és nem különleges összetétele. Így ezt a sugárzást hőmérsékleti sugárzásnak 

nevezzük. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/blackbody-spectrum 

Nyilvánvaló, hogy vannak különleges összetételű testek (fénycső, szentjánosbogár, stb.), amelyek hidegen is 

képesek fényt kibocsátani és sugárzásuk nem ebbe a kategóriába tartozik (lumineszcencia sugárzások). Már a 

múlt század első felében ismertté vált az a tény is, hogy hőmérsékleti sugárzást a környezetüknél hidegebb 

testek is kibocsátanak, ennek a mennyisége azonban kisebb annál, mint amit e tárgyak a környezet sugárzásából 

elnyelnek. Ehhez hasonlóan a hőmérsékleti egyensúly nem a hősugárzás hiányát jelenti, hanem csak azt, hogy a 

környezetével hőmérsékleti egyensúlyban lévő tárgy pontosan annyi energiát sugároz ki, mint amennyit elnyel. 

Szintén több mint egy évszázados az a felismerés, hogy a tárgyak sugárzás kibocsátó képessége (emisszió 

képesség) és sugárzás elnyelő képessége (abszorpcióképesség) egymással szigorúan arányos mennyiségek. 

A szem csak az elektromágneses spektrum egy részét érzékeli. De még a látható fény tartományában sem 

konstans a szem érzékenysége. A látható spektrum szélén a vörös, illetve a kék fényre az érzékenység sokkal 

kisebb, mint középen a zöldre. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora teljesítmény esetén kisebbnek érezzük a 

megvilágítást vörös, illetve kék színű fényre, mint sárga fényre. 

Az izzó fényforrások a hőmérsékleti sugárzás látható részét hasznosítják. 

 

8-23. ábra. Hőmérsékleti sugárzás, színhőmérséklet 

A gyakorlatban előállítható hőmérsékleteknél az energia nagy része az infravörös tartományba esik, és csak kis 

része a látható tartományba. 

Szemünk a Nap sugárzásából tekintélyes részt tud hasznosítani. A Nap fényében a látható spektrum jelen van, 

de a Nap színképében vannak sötét vonalak, ezeket a Nap "légkörének" (külső, hidegebb rétegének) 

abszorpciója okozza. A Nap fehér fénye fénytörésnél a szivárvány színeire bomlik. 

A szivárványt a levegőben levő vízcseppek okozzák. 

A Holdnak és a bolygóknak nincs önálló fényük, a Nap fényét verik vissza. A csillagoknak önálló fényük van. 

A lángot az izzó szilárd részecskék (pl. szénszemcsék) által kibocsátott hőmérsékleti sugárzás miatt látjuk. 

Az izzólámpákban wolframszál adja a hőmérsékleti sugárzást. Kívánatos, hogy a szál hőmérséklete minél 

magasabb legyen (ekkor jobb a fényhasznosítás), ugyanakkor a nagyobb hőmérsékleten a wolframszál jobban 

párolog, és így az élettartam csökken. A párolgás fékezésére nemesgázt töltenek a lámpaburába (p1. kripton 

izzók). A halogéntöltésű izzólámpákban a burában levő halogén ugyancsak az élettartam növelését célozza. 

Fékezi a wolfram lecsapódását a hidegebb falon, elősegíti visszajutását a szálra. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/blackbody-spectrum
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Jobb a fényhasznosításuk a gázkisülési csöveknek (neoncsövek stb.) és a modern fémgőzlámpáknak (Higany, 

vagy Nátrium-gőz lámpa). 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/discharge-lamps 

Az elektronikában használatos rendkívül kis fogyasztású fényforrások a világító diódák (angol nevük: LED). 

A lézer a ma ismert leginkább monokromatikus fényforrás. A fénykibocsátás úgy történik, hogy az atomok 

egymást szinkronizálják, minden gerjesztett atom egyszerre sugároz. A lézer lehetővé teszi az energia 

koncentrálását egy vékony fénysugárba, ez a sajátság teszi vonzóvá ipari és katonai alkalmazásokra. A 

lézersugár monokromatikusságát a tudományban és az oktatásban lehet felhasználni, pl. elhajlási és interferencia 

kísérletekben. 

Vannak esetek, amikor a fénykibocsátás nem a hőmérsékleti sugárzásból ered: ezeket a jelenségeket 

összefoglalóan lumineszcenciának nevezzük. Ide tartozik pl. a fluoreszcencia és a foszforeszcencia. Ezekben az 

esetekben az anyag akkor bocsát ki fényt, ha fény éri (gerjesztődik). A kibocsátott fény színe eltér a ráeső 

fényétől, és az anyagra jellemző. 

Fluoreszcenciánál a fénykibocsátás a megvilágítás időtartama alatt tart. 

Foszforeszcencia, foszforeszkálás, fénytünemény, abban áll, hogy valamely anyag maga válik fényforrássá 

akkor, ha a ráeső fény megszűnik. Időtartama annál nagyobb, minél erősebb és hosszabb volt a megelőző 

megvilágítás. A foszforeszkáló anyagok a tágabb értelemben vett foszforok, alapanyaguk rendszerint egy alkáli 

földfém, (kalcium, bárium stb.) szulfidja v. oxidja s ehhez igen kis mennyiségű nehéz fém, (ólom, réz, ezüst) 

van keverve. 

10. 8.10. Összefoglalás 

A vak embert nem valószínű, hogy nagyon érdekelné a fény az optika, de kíváncsi és reménykedik, hogy látni 

fog és hasznosíthatja. 

A látónak természetes, hogy fény segítségével lát és használja nap mint nap az optikai eszközöket. 

A fent röviden ismertetett tananyagot a művelt embernek ismernie kell, hogy tevékenységében használni, és 

hasznosítani tudja. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Igaz-e, hogy a fény homogén közegben egyenes vonalban terjed? 

2. Igaz-e, hogy a fény sebessége adott közegben állandó? 

3. Hogyan történik a fókuszpont meghatározása? 

4. Mikor jöhet létre teljes visszaverődés? 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/discharge-lamps
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9. fejezet - Elektrosztatika, 
magnetosztatika 

A villamosság ma már a környezetünkben mindenütt jelen van. A villamosság azonban nemcsak technikai 

eszközeinkben fordul elő, hanem az élővilágban és az élettelen természetben is. Gyenge villamos folyamatok 

zajlanak le testünkben az izom és idegrendszer működése közben is, de az elektromos rája, angolna áramütéssel 

kábítja el áldozatát. A sokkal erősebb külső elektromos folyamatok az élőlényeket megzavarhatják, ezért az 

iparban és a háztartásban alkalmazott készülékek villamos egységeinek érintése veszélyes. 

Az elektromos és a villamos elnevezések a magyar nyelvben egyenértékűek. A nemzetközi szakirodalom 

általában a görög eredetű elektromos kifejezést, a magyar nyelv inkább a villám szóból származtatott villamos 

elnevezést használja. 

Ismerjük meg a villamosság alapvető jelenségeit, törvényeit, hogy mindennapi tevékenységeink során 

hasznosítani tudjuk. 

Testek elektromos állapotba hozása, bizonyos testek összeérintése, egymás dörzsölése és szétválasztása útján 

érhető el. Ezáltal testek között tudunk vonzást és taszítást "előidézni és megszüntetni". Kétféle elektromos 

állapotba hozhatók a testek, így kétféle elektromos töltésről beszélünk. 

Ezek megkülönböztetésére, megnevezésére az 1700 évek végén a POZITÍV és a NEGATÍV szavakat vezették 

be. 

Megállapodás szerint pozitívnak nevezzük egy testnek azt az elektromos állapotát, amilyenbe az üvegrúd jut, 

ha selyemmel dörzsöljük meg, majd eltávolítjuk az üvegrúdtól a selymet. (megjegyzés: a selyem elektromos 

állapota ekkor negatív lesz). 

Megállapodás szerint negatívnak nevezzük egy testnek azt az elektromos állapotát, amely ellentétes a 

selyemmel megdörzsölt üvegrúd elektromos állapotával (ilyen negatív elektromos állapotba jut az ebonit, ha 

szőrmével dörzsöljük meg, a szőrme elektromos állapota ekkor pozitív lesz). 

Tapasztalat, hogy kellően szoros érintkezésbe hozott testek elektromos állapotba jutnak, ami abban nyilvánul 

meg, hogy a korábbiakhoz képest erőt gyakorolnak egymásra. Az azonos nemű töltött testek taszítják egymást, 

az ellentétes nemű töltött testek pedig vonzzák. 

http://phet.colorado.edu/sims/balloons/balloons_hu.jnlp 

Mai értelmezés: Az elektromos állapot kialakulását a modern fizika anyagszerkezeti magyarázata, az atomokról 

leváló elektronok egyik testről a másikra (a nagyon közeli felöleti érintkezés során következhet ez be) 

"átvándorlásával" írja le. Az elektron felfedezése után (1897) a makroszkopikus eredmény értelmezése a 

következőképpen szól: az a test lesz eredőként negatív, amelyikre rámennek a szabad elektronok, ugyanakkor a 

másik test pedig eredőként pozitív lesz, mert azon elektronhiány alakul ki. 

A térnek azt a részét, amelyben a villamos kölcsönhatás kimutatható, villamos térnek vagy elektromos mezőnek 

nevezzük. Az elektrosztatika a villamosságtan nyugvó töltésekkel foglalkozó része. 

1. 9.1. Coulomb-féle erőtörvény. Elektromos töltés 

Az eredő elektromos töltéssel rendelkező testek között ható erő kvantitatív megadására a két pontszerű testre 

megállapított Newton-féle gravitációs erőtörvény nyújtott támpontot, a kiterjedt testek kölcsönhatásának 

leírására pedig szintén a tömegeloszlást is figyelembe vevő, térfogati integrálás alkalmazása volt sikeres már a 

XVIII század végén. Coulomb az általa, pontszerű testek kölcsönhatására megfogalmazott erőtörvény kísérleti 

"ellenőrzésére" az 1791-ben Cavendish által elkészített torziós ingának megfelelőt készített. Coulomb a 

következőképpen fogalmazta meg a nevével fémjelzett törvényszerűséget: 

Coulomb törvénye 

http://phet.colorado.edu/sims/balloons/balloons_hu.jnlp
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9-1. ábra. Coulomb törvénye 

Az (Q1-es) jelzésű pontszerű test által a (Q2-esre) gyakorolt erő (F1,2) arányos az 1-es (Q1) és a 2-es (Q2) test 

elektromos töltésével és fordítottan arányos a köztük levő távolság négyzetével. Ennek az erőnek az iránya, 

azonos nemű töltött testek esetében taszítják egymást, ellenkező nemű töltött testek esetében vonzzák egymást. 

Az arányossági tényező jele (k), nagysága pedig SI-ben a következő: 

 

ahol 

 

A légüres térben az arányossági tényező értéke 

 

ami azt jelenti, hogy két 1 C nagyságú, és egymástól 1 m távolságra levő töltés között F = 9•109 N, rendkívül 

nagy erő hat. 

Ezért használjuk a jelenséget pl. festékek felhordására (porszórt festés, lézernyomtató, elektrosztatikus 

porleválasztás) 

Az elektromos kölcsönhatás sok nagyságrenddel nagyobb a gravitációs kölcsönhatáshoz képest. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/charges-and-fields 

Elektromos erőtér. Elektromos térerősség vektor, feszültség. Vákuum dielektromos állandója 

Az elektromos kölcsönhatás további leírására, a Faraday-től származó "közelhatás elvet" alkalmazzuk. Ez az az 

egységes elv, amelyet a gravitációs kölcsönhatásnál is alkalmazunk. Eszerint az elektromosan töltött test, 

elektromos hatását tekintve, folyamatosan csökkenő módon, a "végtelenig" hat, terjed és ahol a másik test van, 

annak a töltésére ott fog hatni. Ehhez a gondolkodásmódhoz ilyen fogalmakat kell bevezetni, mint az elektromos 

erőtér. 

A villamos mező a térbe helyezett elektromos töltéssel mutatható ki. A tér a töltésre erővel hat. Ha a térbe 

egységnyi töltést teszünk, vagyis az erőt +1 C-nyi töltésre vonatkoztatjuk, a térerősséget kapjuk. 

Az elektromos térerősség (jele: E) vektormennyiség, a próbatestre ható erő (F) és a próbatest elektromos 

töltésének (Q) hányadosával definiált fizikai mennyiség. Egysége: N/C (másképpen V/m): 

 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/charges-and-fields
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Az elektromos feszültség 

Ha a pontszerű töltésre az elektromos térben 

 

erő hat. Ha ezt a töltést F erő ellenében A pontból a B pontba d távolságra visszük, munkát kell befektetni. 

 

 

9-2. ábra. A feszültség meghatározása homogén térben 

Az elektromos töltésnek az A pontból a B pontba történő mozgatása során végzett munka és az elektromosan 

töltött test töltésének (Q) a hányadosával definiált fizikai mennyiség a feszültség, jele: (U). Egysége: J/C, 

röviden 1 V (Volt). 

 

A tér bármely pontjának, egy kitűntetett ponthoz viszonyított feszültségét, potenciálnak, nevezzük. 

Nagy jelentősége lesz a későbbi tanulmányainkban a következő módon bevezetett mennyiségnek, a vákuum 

dielektromos állandójának, permittivitásnak 

 

Ismert pontos értéke: 

 

A kapacitás 
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Az elektromos töltést egy testen vagy annak felületén helyezhetjük el. Minden test alkalmas töltések 

befogadására, tárolására. A testnek ezt a tulajdonságát idegen szóval kapacitásnak nevezzük és C-vel jelöljük. 

Egy rendszer kapacitása annál nagyobb, minél több töltés tehető rá kis feszültség mellett. 

 

A töltésnek és a feszültségnek a hányadosa (a kapacitás) jellemző az adott rendszerre, és annak csak szerkezeti 

kialakításától és a benne található dielektrikumtól függ. 

1 C/V = 1 F (farad) 

Az elnevezés Faraday nevéből származik, aki az elektrolízisen kívül az elektromos és mágneses térrel is 

foglalkozott. 1 F kapacitása van annak a rendszernek, amelybe 1 C töltést téve 1 V feszültség lép fel. 

 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/capacitor-lab 

A síkkondenzátor 

A kapacitás jelentősen megnövekszik, ha a töltések tárolására használt vezető test mellé egy másikat helyezünk. 

A töltés tárolására készített technikai eszközöket kondenzátoroknak (sűrítőknek) nevezzük. A kondenzátorok 

legegyszerűbb változata a 9-3. ábrán látható síkkondenzátor. 

 

9-3. ábra. A síkkondenzátor felépítése és rajzjele 

A két sík fémlemez (fegyverzet) között szigetelő (dielektrikum) van. A kapacitást a következőképpen 

határozhatjuk meg. Az „A” felületen Q töltés van, ezért 

 

 

 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/capacitor-lab
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εr: a relatív dielektromos állandó azt mutatja meg, hányszorosára nő egy kondenzátor kapacitása, ha a 

fegyverzetei közötti teret vákuum helyett a vizsgált dielektrikummal töltjük ki. 

Az ellenállás után a kondenzátor az elektronika másik leggyakrabban használt alkatrésze. 

A kondenzátor feszültsége: 

 

Ez az összefüggés a kondenzátor fegyverzetei között fellépő feszültséget mutatja meg. Hatására a 

dielektrikumban E térerősség alakul ki, amely a szigetelőben polarizációt, nagy térerősség esetén átütést okoz. A 

dielektrikum anyagától és vastagságától függő azt a legnagyobb feszültséget, amelynél a kondenzátor 

dielektrikuma még biztosan nem károsodik, a kondenzátor névleges feszültségének nevezzük. A kapacitás és a 

névleges feszültség a kondenzátor legfontosabb jellemzője, ezért a kondenzátoron ezeket feltüntetik. 

 

Ez a C kapacitású kondenzátor az U feszültség fellépése mellett tárolt töltések mennyiségét mutatja. A töltések 

bevitelét, felhalmozását a kondenzátor feltöltésének, az ezzel ellentétes folyamatot a kondenzátor kisülésének 

nevezzük. A feltöltött kondenzátor egyik fegyverzetén pozitív, a másikon negatív töltések vannak, mennyiségük 

azonos +Q, ill. –Q. Ez az állapot Q mennyiségű töltés szétválasztásával keletkezett, ezért kisüléskor éppen Q 

töltés áramlik át, ezzel mindkét oldal töltöttsége megszűnik. A kisülés a fegyverzetek vezetővel vagy 

ellenállással történő összekötésével lehetséges. 

A kondenzátor energiája 

A feltöltött kondenzátorban elektromos töltés, fegyverzetei között pedig feszültség van, mint egy áramforrás 

energiával rendelkezik. 

Az energiát a W = Q . U összefüggéssel kellene számítani, de az U és a Q kölcsönösen függenek egymástól. 

A tárolt energia meghatározására végezzünk el egy gondolati kísérletet. (9-4. ábra) 

Tegyünk a kondenzátorba egymás után 1-1 elektront. Az elektron töltése q. Az első után a feszültség U0, az 

energia pedig qU0 és így tovább. Az elektronok energiái egy-egy téglalap területének felelnek meg, és az eredő 

energia, ezen területek összege, vagyis a Q alapú és U magasságú derékszögű háromszög területe. 

 

9-4. ábra. Kondenzátor töltése egységnyi töltésekkel 

Mivel Qi töltés és a hozzá tartozó Ui feszültség a Wi = Qi • Ui szorzat egy téglalap területét adja, a tárolt energia 

ennek éppen a fele, ezért így az energia: 
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Nagy feszültség és nagy kapacitás esetén a kondenzátor, jelentős mennyiségű energiát tárol. A kondenzátor a 

töltését és energiáját hosszú ideig megőrzi, ezért egy feltöltött kondenzátor halálos áramütést okozhat, amit a 

kondenzátor kisülésével megelőzhetünk. 

Párhuzamos kapcsolás 

 

9-5. ábra. A kondenzátorok párhuzamos kapcsolása 

Párhuzamos kapcsolásban a kondenzátorokra azonos U feszültség jut. Hatására a kapacitásukkal arányos töltés 

halmozódik fel. 

Párhuzamos kapcsolásban a kapacitások összeadódnak. 

Az eredő kapacitás: 

 

Soros kapcsolás 

 

Soros kapcsolásban az összekapcsolt kondenzátorok töltése lesz azonos, így a kapacitástól függően az egyes 

kondenzátorokon U1; U2; U3 feszültség lép fel és ezek összeadódnak. 

Az eredő kapacitás: 

 

2. 9.2. Mágneses alapfogalmak 

A térnek azt a részét, ahol a mágneses kölcsönhatás kimutatható, mágneses térnek, vagy mágneses mezőnek 

nevezzük. Mágneses kölcsönhatás tapasztalható az áramjárta vezetékek és a különleges ötvözetekből készült 

tárgyak környezetében. Ezeket állandó vagy permanens mágneseknek nevezzük. 

A mágneses tér az elektromos térhez hasonlóan láthatatlan, ezért szemléltetésére vonalakat használunk. A 

mágneses teret indukció vonalakkal szemléltetjük. A térerősséget a vonalak sűrűsége, irányát a vonalra felrajzolt 

nyíl fejezi ki. Az indukcióvonalak az elektromos tér erővonalaival ellentétben mindig zártak, nincs kezdetük és 

végük. 

Az állandó mágnes 
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9-7. ábra. Az állandó mágnes tere 

A 9-7. ábra egy rúd alakú állandó mágnes terét ábrázolja. A mágnesnek azt a részét, ahol a kölcsönhatás a 

legerősebb, mágneses pólusnak nevezzük. Az indukcióvonalak az északival (É) jelzett pólusból kiindulva a 

téren át a déli (D) pólus felé haladnak, majd a mágnes belsejében záródnak. A két pólus között mindig található 

egy hely, ahol mágneses kölcsönhatás nem tapasztalható. Ez a semleges vonal. 

A mágneses pólusok az elektromos töltésekkel ellentétben mindig csak együtt létezhetnek. Az északi pólus nem 

létezik déli nélkül és fordítva. Egy mágnest eltörve két darab két-két pólussal rendelkező gyengébb mágneseket 

kapunk. 

A mágnes mindkét pólusa néhány fémre (pl. vas, nikkel, kobalt) vonzó erővel hat, a két mágneses pólus között 

is erőhatás lép fel. 

Az egynemű pólusok taszítják, a különneműek vonzzák egymást. E jelenség alapján a semleges vonal egy másik 

mágnessel vagy egy vasból készült tárggyal kereshető meg. A mágnes egyik pólusát a másik mágneshez 

közelítve, majd mellette mozgatva a semleges vonal közelében a vonzóerőből taszító lesz, míg vasat használva, 

és a pólusoktól a semleges vonal felé haladva a vonzó erő egyre csökken. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/magnets-and-electromagnets 

http://phet.colorado.edu/sims/faraday/faraday_hu.jnlp 

A mágneses indukció 

A mágneses kölcsönhatást mágnestűvel, vagy mérőhurokkal mutathatjuk ki, melyekre a mágneses tér 

forgatónyomatékkal (M) hat. A tű vagy a mérőhurok elfordul. (9-8. ábra) 

 

9-8. ábra. Mérőhurok a mágneses indukció kimutatásához 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/magnets-and-electromagnets
http://phet.colorado.edu/sims/faraday/faraday_hu.jnlp
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Minél erősebb a tér, annál nagyobb a nyomaték, amely függ a mérőhurok a térhez viszonyított helyzetétől, 

szögétől is. A legnagyobb nyomatékot akkor kapjuk, amikor a mérőhurok síkja párhuzamos a tér indukció 

vonalaival. 

A tér erősségét az egységnyi (1 m2 felületű és 1A-es áramú) mérőhurokra ható forgatónyomatékkal fejezzük ki, 

melyet mágneses indukciónak nevezünk és B-vel jelöljük. 

 

ahol: 

Im a mérőhurok árama, Am a mérőhurok felülete 

Az elnevezés az indukál, szóból származik, és azt fejezi ki, hogy a mágneses tér erőssége a legfontosabb 

jellemzőjével, a mágneses indukcióval arányos. 

Az elektromos térrel ellentétben tehát a mágneses tér erősségét nem a mágneses térerősség, hanem a mágneses 

indukció (B) mutatja meg. 

A (B) vektormennyiség, a mértékegysége 

 

 

A vezetékek mágneses tere 

Minden mágneses teret (az állandó mágnesét is) elektromos töltések áramlása hozza létre, és iránya függ az 

áram irányától. 

Az áramjárta egyenes vezetőt a mágneses tér örvényszerűen körülveszi, és a B mágneses indukció érintő irányú. 

 

9-9. ábra. Az egyenes vezetők mágneses tere 

A mágneses indukció irányát az ún. jobb kéz szabály segítségével határozhatjuk meg 
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9-10. ábra. A jobb kéz szabály értelmezése 

Ha jobb kezünkkel a vezetőt képzeletben megmarkoljuk és hüvelykujjunk az áram irányába mutat, a többi 

ujjunk a forgatás irányába, az indukcióvonalak irányába mutat. 

Azonos és ellentétes áramú vezetékpárok terét a 9-11. ábra mutatja. 

 

9-11. ábra. Az azonos (a) és ellentétes áram irányú (b) vezeték mágneses tere 

Az azonos áramirányú vezetékek vonzzák, az ellentétes irányúak pedig taszítják egymást, vagyis az erő éppen 

fordított irányú, mint az elektromos töltések vagy a mágneses pólusok esetén. 

A tekercs mágneses tere 
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9-12. ábra. A szolenoid tere 

A szabályos sokmenetű tekercs (szolenoid) terét az egymás melletti menetek eredő tere adja. Ilyenkor nem az 

indukció vonalak irányát, hanem az északi pólus helyét szoktuk a jobb kéz szabállyal meghatározni. Helyezzük 

jobb kezünket a tekercsre úgy, hogy ujjaink a menetekben folyó áram irányába mutasson. Kifeszített 

hüvelykujjunk ekkor az északi pólust, illetve az abból kilépő indukcióvonalak irányát mutatja. 

A mágneses indukció és fluxus 

A mágneses tér legfontosabb jellemzője az indukcióvonalak sűrűsége, vagyis a mágneses indukció: B. Ez fejezi 

ki a tér erejét. Számítások esetén előnyösen használható az indukció folyam vagy a fluxus. A fluxus egy adott 

felületen áthaladó összes indukcióvonal, jele: ф. 

A felület nagyságának és a mágneses indukciónak ismeretében 

 

Mértékegysége: 

 

A mágneses térerősség 

A tapasztalat azt mutatja, hogy egy adott gerjesztés, teljesen azonos egyéb körülmények esetén, erősebb 

mágneses teret hoz létre, ha a térben az indukcióvonalak rövidebbek, vagyis, B az indukcióvonalak hosszával 

fordítottan arányos. A tér egy adott pontjában az áramok gerjesztő hatásának mértékét az egységnyi hosszúságra 

jutó gerjesztés mutatja meg, melyet mágneses térerősségnek nevezünk. A tér-erősséget H-val jelöljük. 

A mágneses permeabilitás 

A gerjesztés, majd a mágneses térerősség hatására kialakuló mágneses indukció függ a térben levő anyagtól is. 

A mágneses indukció és a térerősség között a teret kitöltő anyagra jellemző mennyiség a mágneses 

 

 

A μ tényező μ0-ra és μr-re bontható. 

 

ahol: 

μ0 a vákuum mágneses permeabilitása 

 

μr a relatív permeabilitás, egy szám, amely megmutatja, hogy a mágneses indukció hányszor lesz nagyobb, ha a 

teret a vákuum helyett valamilyen anyag tölti ki. Az elektromágnesek azért erősek, mert a tekercseik belsejét 

nagy μr-rel rendelkező anyag sokszorosra növeli. 
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Erőhatás a mágneses térben 

Helyezzünk B erősségű mágneses térbe egy vezetőt, amelyben I erősségű áram folyik. A B és I legyen egymásra 

merőleges. 

 

9-13. ábra. Az állandó mágnes és az áramjárta vezető terének eredője, valamint a fellépő erő 

A vezető mágneses tere és a homogén tér egymással kölcsönhatásba lép. 

 

erő keletkezik, ahol az l a vezetőnek a mágneses térben levő hossza. 

Ha B és l nem merőleges egymásra, akkor az erő kisebb. l-nek csak azt a részét szabad figyelembe venni, amely 

a B-re merőleges. 

 

9-14. ábra. Az erőhatás mágneses térben 

 

3. 9.3. Elektromágneses indukció 

Egy vezetőben vagy egy tekercsben feszültség (Ui) keletkezik (indukálódik), ha a vezetőt körülvevő mágneses 

tér, illetve a tekercset metsző fluxus megváltozik. Ez a jelenség az elektromágneses indukció, és ezt használjuk 

fel pl. az erőművi generátorokban is a villamos energia előállítására. 

Az indukált feszültség jellemzőinek meghatározása az indukciótörvény alapján lehetséges, amely a Faraday és a 

Lenz törvényt egyesíti. Az egyik a feszültség nagyságának, a másik az irányának megállapítására alkalmas. 
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A Faraday törvény értelmében az Ui arányos a fluxus-változás sebességével: 

 

Feszültség csak akkor keletkezik, ha a fluxus változik, a mágnes és a tekercs egymáshoz képest mozog. A 

keletkezett feszültség egyenesen arányos a mozgatás sebességével. 

A feszültség irányát Lenz az energia-megmaradás törvénye alapján határozta meg. Az indukált feszültség 

polaritása mindig olyan, hogy az általa létrehozott áram mágneses tere gátolja az őt létrehozó folyamatot. 

A mozgási indukció 

A mozgással történő feszültségkeltést mozgási indukciónak nevezzük. Egy l hosszúságú vezető B indukciójú 

mágneses térben ha v sebességgel mozog a mágneses térre merőlegesen az indukált feszültség nagysága: 

 

 

9-15. ábra. -vel 

Ebben az esetben az indukált feszültség kisebb, mert a sebességnek csak a merőleges irányba eső komponensét 

kell figyelembe venni. 

 

A nyugalmi indukció 

Nyugalmi indukcióról beszélünk, ha a feszültséget létrehozó elemek a mágnes vagy a tekercs nem mozognak, e 

helyett a fluxust létrehozó áram változik. 

 

9-16. ábra. A nyugalmi indukció 

Az N2 menetszámú tekercsben azért indukálódik feszültség, mert benne a mágneses indukciót az N1 

menetszámú tekercs árama változtatja 
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Az önindukció 

Feszültség indukálódik abban a vezetőben vagy tekercsben is, amely a fluxus változását áramának 

megváltozásával saját maga idézte elő. 

A keletkezett feszültséget most is az indukciótörvény alapján határozzuk meg. 

 

Szorozzuk be ΔI/ ΔI -vel az egyenletet. 

 

Az összefüggés a rendszertől függő állandóra, és az áramváltozás sebességét tartalmazó részre bontható. 

 

ahol az L a rendszertől függő állandó. A neve az önindukciós tényező vagy induktivitás. Mértékegysége: Vs/A. 

 

Azokat a rendszereket (pl. tekercseket), amelyek önindukciós tényezővel rendelkeznek, induktivitásoknak 

nevezzük. 

L értékét a tekercs adatai határozzák meg. 

 

4. 9.4. Összefoglalás 

A mágneses tér tulajdonságait nagyon sok technikai berendezésünk hasznosítja működése során. Gondoljanak 

csak a villanymotorokra, generátorokra, transzformátorokra, mágneses adatrögzítésre és még a többire. 

Használjuk, hasznosítjuk, és ne kellene róla valamit tudnunk? 

Ez a tanulás egység lehetőséget nyújtott valamit megtudni a mágneses térről. 

Remélem, hogy megtanulták. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. A megdörzsölt ebonitrúd az asztalon külön-külön heverő kis papírdarabkákat messziről magához vonzza. A 

jelenségnek mi az oka? 

2. Egy ebonit rudat szőrmével való dörzsöléssel elektromos állapotba hozunk. Ezek után milyen hatás lép fel az 

ebonit és a szőrme között? 

3. Igaz-e, hogy az elektron és a proton töltésének abszolút értéke azonos? 

4. Két r sugarú fémgolyó középpontja egymástól 3r távolságra van. Az egyiket feltöltjük. Mit tapasztalunk? 

5. Mit nevezünk árnyékolásnak? 
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6. Kiterjedt, sík területen heves viharban olyan sűrű eső esik, hogy a látótávolság csökkenése miatt kénytelenek 

vagyunk autónkkal megállni. A villámok sűrűn „csapkodnak” a környéken. Mit kell tennünk? 

7. Írja le a mozgási indukció fogalmát és meghatározását! 
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10. fejezet - Elektrotechnika 

Napjainkban az energia igényünk nagy részét a villamos energiából elégítjük ki. A villamos energia 

felhasználása sokrétű tulajdonságának, könnyű átalakíthatóságának köszönhetően széles körben használjuk. 

Ezért érdemes időt fordítani tulajdonságainak, felhasználásának tanulmányozására. 

1. 10.1. Az elektromos áram (I) 

A szabad töltéshordozók egyirányú mozgását elektromos áramnak nevezzük. Mértékét (intenzitását) az 

áramerősség fejezi ki. Nagy az áramerősség, ha egységnyi idő alatt sok töltéshordozó áramlik át. 

 

Mértékegysége az amper: A 

 

10-1. ábra Elektromos áram vezetőben 

Az áramerősség egyenesen arányos a töltéshordozó sebességével és az áramló töltéshordozók számával. 

A tapasztalat szerint a V térfogat bal oldalán egy elektront betéve, a jobb oldalon egy másik elektron kilép. Ez a 

hatás a fény sebességével vagyis c = 300 000 km/s sebességgel terjed. Az anyagban az elektron azonban csak a 

fénynél sokkal kisebb, áramerősségtől és anyagtól függően csak 0,001-10 mm/s sebességgel halad. 

Egyszerű áramkör 

Egy anyagban, annak ellenállása miatt a töltésáramlás tartósan csak akkor marad fenn, ha a töltéshordozóknak 

az ütközéskor elvesző energiáját rendszeresen pótoljuk, a töltéshordozókat a két ütközés között elektromos térrel 

felgyorsítjuk. A gyakorlatban ezt egy generátor feszültségével biztosítjuk. 

Az áramkör elemei a generátor és a fogyasztó, melyeket jó vezető anyagból készült huzal köt össze. 

A generátor, energia-átalakító. A befektetett mechanikai, hő, vegyi, stb. energiát az elektomos töltés 

mozgatására alkalmas energiává, vagyis villamos energiává alakítja oly módon, hogy a töltéseket szétválasztja. 

Az erőművi generátorokban mechanikai, zsebtelepben vegyi, hő elemben hő, fényelemben fény-energia 

választja szét a töltéseket, amelyek a generátor egyik kivezetésén kilépve, majd az összekötő vezetéken és a 

fogyasztón áthaladva a generátor másik kivezetéséhez áramlanak, ahol ellentétes töltésekkel találkoznak és 

kiegyenlítődnek. A generátor kivezetéseit kapcsoknak vagy pólusoknak nevezzük. 

A generátor legfontosabb jellemzője a feszültség vagy elektromotoros erő, amely a kivezetései között lép fel. A 

feszültség készteti a töltéseket mozgásra, kiegyenlítődésre. 

A feszültség polaritását nyíllal jelöljük. A nyíl a kiegyenlítő pozitív töltéshordozó haladási irányát jelöli, ezért a 

generátor pozitív pólusától a negatív felé mutat. 
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10-2. ábra. Generátor, fogyasztó 

Egy generátor feszültsége általában állandó értékű, de lehet változó nagyságú is. Ha a változás ellenére a 

polaritása állandó, akkor egyenfeszültségnek, ha polaritást is vált, váltakozófeszültségnek nevezzük. A 

generátort más néven áramforrásnak is nevezik. 

http://phet.colorado.edu/sims/battery-resistor-circuit/battery-resistor-circuit_hu.jnlp 

2. 10.2. Egyenáramú körök 

Egyenáramú körök esetében az áramforrás polaritása állandó. Az egyszerű egyenáramú körök legfontosabb 

elemei az áramforrás, a vezető és a fogyasztó. Ezek természetesen egyéb kiegészítő egységekkel egészülnek ki. 

A fogyasztó lehet ellenállás, induktív és kapacitív jellegű. 

Az áramforrás és helyettesítő kapcsolása 

Áramforrásra ideális esetben az a jellemző, hogy feszültsége a rákapcsolt fogyasztó ellenállásától függetlenül 

állandó. A gyakorlatban alkalmazott generátorok feszültsége terheléskor csökken. 

Egy valódi áramforrás mindig valamilyen anyagból készül, aminek ellenállása van. Ez az ellenállás a 

generátoron belül, annak szerkezeti részeiben elosztva található, ezért belső ellenállásnak nevezzük, és Rb-vel 

jelöljük. A generátor tulajdonságainak megváltozását az Rb okozza. 

Thevenin tétele: Egy valódi generátor, vagy bármilyen aktív kétpólusú hálózat viselkedése pontosan 

modellezhető egy ideális feszültséggenerátorból és egy ehhez kapcsolódó Rb ellenállásból álló hálózattal, 

melyet a generátor, illetve az aktív kétpólus helyettesítő kapcsolásának nevezünk. 

Ennek alapján egy valódi feszültséggenerátor U0 feszültséget szolgáltató ideális generátorral és ezzel sorosan 

kapcsolódó Rb belső ellenállással helyettesíthető. 

 

10-3. ábra. A feszültséggenerátor helyettesítő kapcsolása 

Az U0 feszültséget forrásfeszültségnek vagy belső feszültségnek, ritkán elektromotoros erőnek nevezzük. Az 

elektromotoros erő valójában a töltés-szétválasztáskor végzett munka, amelynek okozataként lép fel a 

hasznosítható belső feszültség. 

Terheléskor az Rb belső ellenállás az Rt terhelő ellenállással feszültségosztót alkot. A generátor kivezetésein 

emiatt U0 –nál kisebb ún. kapocsfeszültség jelenik meg. 

http://phet.colorado.edu/sims/battery-resistor-circuit/battery-resistor-circuit_hu.jnlp
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10-4. ábra. A valódi generátor feszültsége terheléskor csökken 

 

A kapocsfeszültség a terhelő áram növekedésével csökken. 

2.1. 10.2.1. Az áramforrások üzemi állapotai 

Egy áramforrásnak terheléstől függően üresjárási, rövidzárási és terhelt üzemi állapotát különböztetjük meg. 

 

 

10-5. ábra. Üresjárati állapot 

Ekkor It = 0, Uk = U0, vagyis terheletlen állapotban a kapocsfeszültség megegyezik a forrásfeszültséggel. 

Üresjárásban a generátor nem végez munkát, hiszen az áram nulla. 

A másik szélsőséges eset a rövidzárás, mely Rt = 0 esetében lép fel. 

 

10-6. ábra. Rövidzárás 

Ekkor az áramkörben csak az Rb belső ellenállás van, ezért az áramerősség 

 

lesz. Az Rb nagyon kis értéke miatt a rövidzárási áram rendkívül nagy. 

Rövidzáráskor a kapocsfeszültség nulla. 

Emiatt a rövidzáron nem keletkezik teljesítmény, a generátor által szolgáltatott P=U0 It teljesítmény a belső 

ellenálláson teljes mértékben hővé alakul. 

A generátor legjellemzőbb üzemi állapota a terhelés. 
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10-7. ábra. Terhelés 

Ekkor az Rt nem nulla, de nem is végtelen 0 < Rt  

Az áramerősség és a kapocsfeszültség 

 

 

A kapocsfeszültség Uk a terhelés szerint nulla és U0 között változik. 

2.2. 10.2.2. Az áramforrások kapcsolása 

Az összekapcsolás a feszültséget és a belső ellenállást változtatja meg. 

 

10-8. ábra. Áramforrások soros kapcsolása 

Soros kapcsolás 

Soros kapcsolás esetén az egyik generátor pozitív pólusához a másik negatív pólusát kapcsoljuk. A feszültségek 

ekkor összeadódnak, az eredő feszültség: 

Ue = U1 + U2 + U3‧ ‧ ‧  

Általában azonos feszültségű elemeket kapcsolunk össze, ezért az eredő feszültség. 

Ue = n⋅ U 

Ezt a jelenséget használjuk ki elemekből összeállított telepek, akkumulátorok esetén. 

Sorba kapcsoláskor az ellenállások is összeadódnak. 

Re = Rb1 + Rb2 + Rb3 ⋅ ⋅  

Azonos elemek esetén 

Re = n⋅ R 

Csak azonos árammal terhelhető generátorokat lehet sorosan kapcsolni. 

Párhuzamos kapcsolás 
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Párhuzamos kapcsolás esetén az azonos pólusokat kötjük össze. 

 

10-9. ábra. Áramforrások párhuzamos kapcsolása 

Csak azonos feszültségű generátorokat szabad így összekapcsolni, különben a nagyobb feszültségűt a kisebb 

állandó Ik kiegyenlítő árammal terhelné. Eltérő feszültségek esetén a két áramforrás között kiegyenlítő áram lép 

fel, ezért terheléskor a nagyobb feszültségű túl is terhelődhet anélkül, hogy a külső terhelés a két áramforrás 

teljesítőképességének összegét meghaladná. 

Az eredő feszültség megegyezik az összekapcsolt elemek feszültségével 

 

A belső ellenállások is párhuzamosan kapcsolódnak, ezért eredőjük kisebb lesz, és az így kialakított telep 

nagyobb árammal terhelhető. 

 

Vegyes kapcsolás 

Vegyes kapcsolást használunk, ha nagyobb feszültség mellett nagyobb terhelő áram is szükséges. A soros 

elemek száma a feszültséget, a párhuzamosan kapcsolódó ágak száma a belső ellenállást és ezzel az 

áramerősséget határozza meg. 

 

10-10. ábra. Áramforrások vegyes kapcsolása 

3. 10.3. Az ellenállás és a vezetőképesség 

Az ellenállás meghatározása 

Egy anyagi rendszer ellenállása egyenesen arányos a hosszával és fordítottan a keresztmetszetével, ezen kívül 

függ még az anyagától és a hőmérsékletétől. Állandó hőmérsékleten az ellenállás: 

 

ahol: ρ a fajlagos ellenállás, l a vezető hossza, A a vezető keresztmetszete 

http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_hu.html 

http://phet.colorado.edu/sims/resistance-in-a-wire/resistance-in-a-wire_hu.html
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A fajlagos ellenállás az egységnyi hosszúságú és egységnyi keresztmetszetű anyag ellenállását mutatja. 

 

így mértékegysége SI mértékrendszerben Ωm. 

A gyakorlatban a keresztmetszetet praktikusabb mm2-ben mérni. 

1 mm2 keresztmetszetű és 1 m hosszú anyag ellenállását jelenti. 

A fajlagos ellenállás reciproka a fajlagos vezetőképesség, jele: γ 

 

Az ellenállás reciproka a vezetőképesség (konduktancia) 

 

Az ellenállás hőmérsékletfüggvénye 

Ha egy fémhuzal 20 oC-on mért ellenállása R0, a hőmérséklet-változásra ΔR ellenállás-változást tapasztalunk. 

 

ahol: α hőfoktényező, ΔT = T – T0, T0 = 293 K, T = az új hőmérséklet 

A hőfoktényező megmutatja, hogy az adott anyag 1Ω ellenállású darabja 1oC hőmérsékletváltozás hatására 

mennyivel változtatja az ellenállását. Mértékegysége 1/oC. (A Celsius és a Kelvin skála osztása megegyezik). 

Az új ellenállásértéket az 

 

illetve 

 

Rendezve 

 

összefüggéssel számolhatjuk. 

Az ellenállások kapcsolása 

Az áramforrásokhoz hasonlóan lehetséges az ellenállások soros, párhuzamos és vegyes kapcsolása. 

Az ellenállások együttes, eredő hatása egyetlen ellenállással helyettesíthető. Soros kapcsolás keletkezik, ha az 

egyik ellenállás végéhez a másik kezdetét kötjük és így tovább. Soros kapcsolásban ugyanakkora áram folyik át 

minden ellenálláson, hiszen nincs elágazás. 
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10-11. ábra. Az ellenállások soros kapcsolása 

ilyenkor 

U = U1 + U2 + U3 

illetve 

U1 = IR1; U2 = IR2; U3 = IR3 

Behelyettesítve: 

U = IR1 + IR2 + IR3 és 

Rendezve: 

 

R = R1 +R2 +R3 

A sorosan kapcsolt eredő ellenállást az ellenállások összegzésével kapjuk. Azonos ellenállások esetén 

R = nR1 

Párhuzamos kapcsolás esetén az összes ellenállás kezdő majd végződő végeit kötjük össze egymással. 

 

10-12. ábra. Az ellenállások párhuzamos kapcsolása 

Valamennyi ellenálláson a feszültség azonos, míg az eredő áramot a párhuzamosan kapcsolt ágakban folyó áram 

összege adja: 

I = I1 + I2 + I3 

Mivel 
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Az összefüggés az eredő ellenállás reciprokát adja. 

Azonos ellenállások esetén az eredő: 

 

A párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője mindig kisebb a kapcsolást alkotó legkisebb ellenállásnál is. 

Az ellenállások vegyes kapcsolása 

A vegyes kapcsolásokat a sorosan és párhuzamosan kapcsolódó elemek összevonásával egyszerűsíthetjük. 

Például 

 

10-13. ábra. A vegyes kapcsolású hálózat egyszerűsítése 

Első lépésként az R1 és R2 párhuzamosan kapcsolt ellenállásokat helyettesítjük RA-val. 

Második lépés RA és R3 soros ellenállás helyett RB-t helyettesítünk. 

A harmadik lépés R5 és RB párhuzamosan kapcsolt ellenállások helyettesítése Rc-vel. 

Végül a sorba kapcsolt Rc és R4 helyettesítése R-rel. 

4. 10.4. Az egyenáramú hálózatok törvényei 

4.1. 10.4.1. Ohm törvénye 

Ohm német fizikus az ellenállást a feszültségből és az áramerősségből határozta meg. Azt tapasztalta, hogy egy 

áramkörben a két mennyiség hányadosa jellemző egy adott fogyasztóra és állandó érték: 

 

Ezt nevezzük Ohm törvénynek. 

Az összefüggés másik két alakban is felírható: 

 

vagy 
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http://phet.colorado.edu/hu/simulation/ohms-law 

4.2. 10.4.2. Kirchhoff törvények 

A csomóponti törvény 

Egy tetszőlegesen bonyolult hálózat bármely elemére külön-külön alkalmazható az egyszerű áramkörnél 

megismert Ohm törvény, hiszen ez az összetartozó U, I és R mennyiségek közötti kapcsolatot mutatja meg. 

Több elemből álló rendszerben a Kirchhoff törvények nyújtanak segítséget. 

Kirchhoff I. törvénye párhuzamos (elágazó) áramkörökre vonatkozik. Az elágazásnál csomópont keletkezik. 

 

10-14. ábra. Kirchhoff I. törvénye 

A törvény értelmében a csomópontba befolyó áramok összege megegyezik az onnan elfolyó áramok összegével. 

 

Ha az áramokat irányuk alapján előjellel látjuk el, pl. a befelé folyót pozitívnak, a kifelé folyót negatívnak 

tekintjük, akkor a be- és kifolyó áramok összege 0 lesz. 

 

A hurok törvény 

Kirchhoff II. törvénye soros kapcsolásra (hurokra) vonatkozik, másik neve ezért huroktörvény. 

 

10-15. ábra. Kirchhoff II. törvénye 

Bármely zárt hurokban az áramköri elemeken levő feszültségek előjelhelyesen vett összege nulla. 

 

 

A sorba kapcsolt fogyasztókra jutó feszültségek összege megegyezik az áramforrás feszültségével. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/ohms-law
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4.3. 10.4.3. A feszültségosztó 

A feszültségosztás törvényén alapszik az elektronika egyik leggyakrabban alkalmazott áramköre, a 

feszültségosztó. 

 

10-16. ábra A feszültségosztó 

A rendszer A és B pontja közé feszültséget kapcsolva áram alakul ki, és az ellenállásokon feszültség lép fel. 

Kirchhoff II. törvénye értelmében a két feszültség összege mindig megegyezik a tápláló generátor 

feszültségével. Kimenetként bármelyik ellenállás felhasználható, most az R2 ellenállás C és D pontjai választjuk. 

Terheltetlen állapotban ideális osztóról beszélünk. 

Ekkor a kimeneti feszültség a következőképpen számolható ki: 

 

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_hu.jnlp 

5. 10.5. Váltakozó áramú rendszerek 

Az egyenáramról tudjuk, hogy nagysága az idő függvényében nem változik, bármely időpontban egységnyi idő 

alatt a vezetőben áramló töltésmennyiség és a töltések haladási iránya azonos. 

 

10-17. ábra. Az elektronikában előforduló néhány áramtípus 

Az b. ábrán egy szabályosan váltakozó egyenáramot látunk. Az c. és d. ábrán váltakozó áramot látunk, aminek a 

jellemzője, hogy iránya és nagysága az idő függvényében változik, itt a töltések áramlása nem folyamatos, 

hanem valamilyen függvény szerint lengőmozgást végez. 

A szinuszosan váltakozó feszültség előállítása 

Ha homogén mágneses térben egyenletes szög-sebességgel vezető keretet forgatunk, amelynek forgástengelye 

merőleges a mágneses erővonalakra, a forgástengellyel párhuzamos vezetőkben feszültség indukálódik. 

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_hu.jnlp
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10-18. ábra. A szinuszosan váltakozó feszültség létrehozása 

A keletkező feszültség a mozgási indukció szerint 

 

ahol: α- az indukció és a sebesség által bezárt szög. A kettes szorzó indoka, hogy a vezető két ágában 

indukálódik feszültség. 

Az α szög a keret helyzetét határozza meg, és kifejezhető a szögsebességgel és az idővel 

 

Az α helyére behelyettesítve az indukált feszültség: 

 

Az egyenlet azt mutatja, ha a B, l és v állandó, a feszültség az idő függvényében szinuszosan változik. 

 

Olyan feszültség keletkezik, és az áramkör zárása esetén olyan áram indul, mely irányát és nagyságát is 

periódikusan változtatja. 

A szinuszosan váltakozó feszültség, illetve áram jellemzői 

A váltakozó mennyiségek legszemléletesebben vonal diagramban ábrázolhatók. Elemezzük az ábrát! 
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10-19. ábra. A szinuszosan változó feszültség 

A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzője a maximális pillanatérték, amelyet amplitúdónak nevezünk. Jele: 

U; I stb. A tetszőleges időpillanatban mért értéket kis betűvel u; i jelöljük. 

A változás szinusz alakú és periódikusan ismétlődik. Két egymáshoz legközelebb eső azonos fázishelyzetű pont 

(pillanat érték) közötti tartomány a periódus. Az ehhez tartozó idő a periódus idő, melynek jele: T. 

A váltakozó mennyiségek fontos jellemzője a másodpercenkénti rezgések száma vagy frekvencia. 

 

A mértékegységet hertznek is nevezik. 

 

Az elektrotechnikában előforduló feszültségek és áramok frekvenciája néhány Hz-től több száz GHz-ig terjed. 

Az Európában használatos hálózati feszültség frekvenciája 50 Hz. 

A periódusidő az az időtartam, amely alatt a szinuszos mennyiség egy teljes periódusa lejátszódik. Az f 

frekvenciájú rezgés periódusideje: 

 

A vonal diagram pillanat értékei az 

 

összefüggéssel írhatók le. 

Szinuszos villamos mennyiség esetén nem szög-sebességről beszélünk, mivel az a körmozgás jellemzője, hanem 

körfrekvenciáról. 

 

Az effektív középérték 

Az áramkörben a leglényegesebb mennyiség általában a villamos energia. A váltakozó áram pillanatértékei 

helyett annak az egyenáramnak az értékét adjuk meg, amely ugyanannyi idő alatt ugyanannyi hőt fejleszt egy 

ellenálláson. Ezt nevezzük a váltakozó áram effektív vagy négyzetes középértékének. 
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vagyis a villamos energia az I2 mennyiséggel arányos. Ezért, ha valamilyen váltakozó áram effektív értékét ki 

akarjuk számítani a pillanatérték négyzetét, kell átlagolni. 

Értéke szinuszos lefutású feszültség függvény esetén: 

 

 

Amennyiben nincs kihangsúlyozva, a váltakozó áramoknál a megadott áram és feszültség értékek mindig 

effektív értékeket jelentenek. 

Ellenállás a váltakozó áramkörben 

Kapcsoljunk váltakozó feszültségű generátorra egy R ellen-állású fogyasztót. 

 

10-20. ábra. Ellenállás a váltakozó áramú körben 

A töltéshordozók sebességének nagysága és iránya a feszültség pillanatnyi értéke szerint fog változni, vagyis az 

áram is váltakozó lesz. Mivel az áram pontosan követi a feszültség változását, μ és I között nincs fáziseltérés (φ 

= 0). Mondhatjuk, hogy az áram fázisban van a feszültséggel. 

Az R ellenállású fogyasztóban hő keletkezik akkor is, ha a töltéshordozók jobbra vagy balra mozognak, mert az 

anyag atomjaival mindkét esetben ütköznek, és mozgási energiájuk egy részét leadják. 

Az ohmos ellenálláson átfolyó áram 

 

feszültségesést hoz létre. 

Induktív ellenállás az áramkörben 

Kapcsoljunk szinuszos váltakozó feszültséget szolgáltató generátorra egy ideális induktivitást. A Lenz törvény 

értelmében az induktivitás az áram minden változására, önindukciós feszültséggel válaszol, amely a változás 

ellen hat. 

 

10-21. ábra. Az induktivitás a váltakozó áramú áramkörben 
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Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy olyan áramnak kell kialakulni, amely a változása révén minden pillanatban 

a generátor feszültségével megegyező nagyságú, szinusz feszültséget indukál. 

A feszültség és az áram között a kapcsolat most is lineáris, az I áram vektor azonban 90o-ot késik a feszültség 

vektorhoz képest, vagy azt mondjuk a feszültség siet 90 o-ot az áramhoz viszonyítva. 

 

10-22. ábra. Az induktivitás árama és feszültsége 

A váltakozó áramkörben a fázisszöget a feszültség és az áramerősség között értelmezzük és a fáziseltérést 

mindig az áramhoz viszonyítjuk. Ha az áramhoz képest a feszültség előbbre tart (siet), akkor a fázisszög előjele 

pozitív. Az induktív fogyasztó fázisszöge ezért pozitív (+90˚). 

Kapacitás váltakozó áramú körben 

Az egyenáramú áramforrásra kapcsolt kondenzátor a bekapcsolás pillanatában igen nagy áramot vesz fel, amely 

fokozatosan nullára csökken. A kondenzátor feszültsége a bekapcsolás pillanatában nulla, feltöltött állapotban 

pedig a töltő áramforrás U feszültségével egyenlő. A kondenzátor az egyenáramot nem engedi át. 

Váltakozó áramú körben a kondenzátor váltakozva feltöltődik és kisül. A szigetelésen (dielektrikum) a 

váltakozó-áram sem megy át, bár az ampermérő az állandó töltő-kisülő áramot mutatja. 

 

10-23. ábra. A kapacitás a váltakozó áramú körben 

 

10-24. ábra. A kondenzátor árama és feszültsége 
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Az ábrán látható, hogy a ΔU/Δt és az áramerősség abban a pillanatban a legnagyobb, amelyekben a feszültség 

görbéje metszi a t-tengelyt (a feszültség nulla), és a legkisebb akkor, amikor a feszültség pillanatértéke 

megegyezik az amplitúdóval. Az áramerősség és a feszültség között most is 90⁰ -os fáziseltérés van, de most a 

feszültség késik az áramhoz képest. Az áram koszinusz görbe szerint változik, amely 90⁰ -kal a feszültség 

szinusz görbéje előtt van. Az áram sietését könnyebb megérteni, ha arra gondolunk, hogy a kondenzátoron csak 

akkor van feszültség, ha feltöltjük, vagyis töltéseket vezettünk be. A töltéseket viszont az áramerősség szállítja, 

amelynek ezért meg kell előznie a feszültség kialakulását. 

Az ohmos ellenállás egyen- és váltakozó árammal szemben egyformán viselkedik. Az áram és a feszültség 

fázisban vannak. Az effektív értékre egyúttal a pillanatértékekre is felírható az Ohm törvény. 

Az önindukció és a kondenzátor, váltakozó áram esetén látszólagos ellenállást mutat, ezeket induktív, illetve 

kapacitív reaktanciáknak nevezzük. Jelük XL és XC. Hatásukra az áram 90⁰ -ot késik vagy siet a feszültséghez 

képest. Ez az áram az ún. meddő áram. 

 

 

Az induktív fogyasztó teljesítménye 

Egyenáramú körben a teljesítményt a P = U • I össze-függéssel határozzuk meg. Mivel váltakozó áramú körben 

általában fáziskülönbség van az áram és a feszültség között, ezért az U • I szorzat nagyobb értéket ad, mint 

amekkora a pillanatnyi teljesítmény. 

A teljesítmény pillanatértéke P = U • I. 

A váltakozó áram teljesítményszámítás megértése céljából vizsgáljuk meg a tiszta Ohmos, induktív és kapacitív 

fogyasztók teljesítményviszonyait. 

 

10-25. ábra. A teljesítmények időbeni változása 

Ohmos fogyasztó teljesítménye: Az effektív teljesítmény 

P = U • I 
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Egy tiszta induktív fogyasztó teljesítménye: 

A pillanatnyi teljesítmény kétszeres frekvenciával változik, tehát egy periódus alatt az eredő teljesítmény zérus. 

Amennyi teljesítményt az egyik fél periódusban felvesz az induktív fogyasztó a hálózatból azt a következő fél 

periódusban vissza is adja a hálózatnak. Az energia ide-oda leng a fogyasztó és az áramforrás között. 

A kapacitív fogyasztó pillanatnyi teljesítménye szintén kétszeres frekvenciával változik, időbeni átlaga zérus, 

hasznosítható részt nem tartalmaz, tisztán meddő teljesítmény. 

Ha a fázisszög nem nulla, de nem is 90⁰ , akkor a teljesítménygörbe alatti + wattos és – meddő terület összege + 

wattos teljesítményt eredményez. 

 

10-26. ábra. A φ fázisszögű váltakozó áram és feszültség viszonya 

feszültséghez képest. Az áram és a feszültség viszonyát az ábra mutatja. 

Az áram két komponensre bontható. A feszültség irányába eső áram komponenst (Iw) wattos áramnak, míg a 

feszültség irányára merőleges áramkomponenst (Im) meddő áramnak nevezzük. 

A wattos áram a hálózatból felvett áramnak az a komponense, amely a hasznos munkát végzi, a meddő áram 

jelen esetben a tiszta induktív terhelés árama, amely a meddő teljesítményt végzi. 

Az ábrából kitűnik, egy fogyasztó akkor kedvező, ha kis meddő áramhoz nagy wattos áram tartozik, vagyis ha a 

fázisszög kicsi. Ekkor ugyanis a hálózaton ténylegesen átfolyó eredő áram a látszólagos áram viszonylag kicsi. 

Ez azért fontos, mert a hálózati feszültségesés és vezetékveszteség ezzel az I áram négyzetével arányos. 

A hatásos, wattos teljesítmény: 

PH = U • I∙cos φ [W] 

A meddő teljesítmény: 

PM = U • I∙sin φ [V A] 

A gyakorlatban fázistényezővel, vagy más néven teljesítménytényezővel jellemzik a fogyasztókat. A 

fázistényező a fázisszög koszinusza (cosφ). 

6. 10.6. Elektromos áram elektrolitokban. Faraday 
törvényei 

Az elektrolízis: savak, lúgok, sók vizes oldataiba merülő elektródákon keresztül áram folyik; gáz, vagy szilárd 

anyag válik ki felületükön. Faraday tapasztalati törvényei: 

1.Az m tömeg kiválasztásához Q töltés szükséges: 

 

k az elektrokémiai egyenérték: 
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2. Bármely egyszeresen pozitív töltésű ion egy mól mennyiségének a kiválasztásához szükséges töltés 96500 C 

töltés szükséges. 

Elektrolit olyan, leggyakrabban vizes oldat, amelyben sók, savak, vagy lúgok molekuláinak disszociációját 

követve negatív és pozitív ionok vannak jelen. 

Elektrolízis elektrolit oldatban elektromos áram hatására az oldatban levő negatív és pozitív ionok kiválása a 

katódon és az anódon. 

Az elektrolízis gyakorlati felhasználási területei a következők: 

1. Fémek tisztítása (raffinálás) 

2. Galvanizálás (fémes bevonat készítés) 

• Korrózióvédelem 

• Díszítő célzatú galvanizálás 

3. Fémelőállítás 

• Timföld elektrolízis 

• Nátrium-klorid olvadékának elektrolízise (nátrium-előállítás) 

Elemek, akkumulátorok, üzemanyag cella 

Az elemek kémiai áramforrások azon csoportja, amelyekben az áram termeléskor a két különböző, elektrolitba 

merülő fém között nem megfordítható átalakulás jön létre, vegyi reakció útján szolgáltat elektromos áramot. 

A reakció közben az elektródok, illetve az elektrolit kémiai összetétele megváltozik. Ennek következtében az 

elem egy idő után használhatatlanná válik, lemerül. 

Volta-féle elem: réz és cink elektrodák között kénsav van. Ennek a feszültsége ~1 V. 

Leclanche szárazelem (Lapos zsebtelep): még mai is forgalomban van a három elemből álló, 4,5 Voltos telep, 

az elektromotoros erő elemenként -1,5 V. A negatív elektróda a henger alakú cink (-Zn) és benne szén rúd 

található. A cink tartályban ammónium-klorid (NH4Cl) kocsonyásított mangándioxidban (MnO2) alkotja az 

elektrolitot. 

Higanyoxidos elem: Ebben kadmium (-Cd) és higanyoxid (+HgO) alkotják az elektródákat. Köztük 

kocsonyásított káliumhidroxid (KOH) az elektrolit. Az elektromotoros erő -1,344 V. 

Akkumulátorok 

Az akkumulátorok a kémiai áramforrások (segítségükkel a villamos energia termelése kémiai anyagok 

átalakulása révén történik) azon csoportja, amelyekben az átalakulás megfordítható, azaz villamos áram 

bevezetésével a kémiai anyagok visszaalakíthatók eredeti állapotukba, az áram termeléskor átalakult anyagok 

ellentétes irányú áram átbocsátásával regenerálhatók. ("töltés", "kisütés"). 

Legtöbbször felépítésük alapján osztályozzák őket. A felhasználási szempontok alapján indítóakkumulátorról, 

vontatási vagy járműhajtó akkumulátorról, helyhez kötött vagy ipari felhasználású akkumulátorokról és vezeték 

nélküli készülékek akkumulátorairól eshet szó. Az akkumulátorok fejlesztésénél a cél: minél nagyobb kapacitás 

mellett minél kisebb méret és tömeg, vagy tudományosabban, minél nagyobb energiasűrűség. 

Felépítés szerint a következőket lehet most felsorolni: 

• Ólom, vagy savas akkumulátor. 

• Oxigénrekombinációs, zárt ólomakkumulátorok 
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• Nikkel-kadmium akkumulátor 

• Nikkel metál-hidrid (NiMH) akkumulátorok 

• Lítium-ion akkumulátor (Li-ion) 

• Lítium-polimer (Li-polymer) akkumulátor 

Ólom vagy savas akkumulátor 

A gépjárművek indítóakkumulátorai kivétel nélkül kénsavat tartalmazó ólomakkumulátorok. 

Három aktív anyag játszik szerepet a savas ólomakkumulátor működésében: 

• 
formájában, 

• 2), amely működéskor a pozitív elektród, villamosan vezető ólomrácsra rákent 

szivacsos lemez formájában, 

• 2SO4), amely a lemezeket körbeveszi és azok pórusait is kitölti. 

Egy üzemelő cella feszültsége névlegesen 2 volt. Ezekből a cellakötegekből, azok sorba kötésével épül fel az 

akkumulátor telep. A leggyakoribb a 3, illetve 6 db sorba kötött cellából álló 6 V és 12 V névleges feszültségű 

telep. A magyarországi hőmérsékleti viszonyok között az üzemelő akkumulátor feltöltött állapotában a kénsav 

sűrűsége 1,28 kg/dm3. Egy teljesen kisütött ólomakkumulátor elektrolitjának a sűrűsége 1,1 kg/ dm3 érték alá is 

csökkenhet, aminek a fagyáspontja -12 -14 C°. 

A lemerült akkumulátor szétfagyhat. 

Oxigén rekombinációs, zárt ólomakkumulátorok 

Az 1990-es évek végének legnagyobb konstrukciós változása a savas ólomakkumulátorok területén az üzemelés 

szempontjából zárt konstrukció megjelenése és tömeges elterjedése. Az oxigén rekombinációs akkumulátorok 

fordulnak elő Magyarországon is autókban, számítógépek szünetmentes áramforrásaiban, riasztókészülékek 

áramforrásaiban. 

Nikkel-kadmium akkumulátor (NiCd) 

A hatvanas években jelentek meg az első nikkel-kadmium (NiCd, anód és katód) akkumulátorok. Akkoriban 

ezek kínálták az egyetlen alternatívát a sav-ólom akkumulátorok mellett. Esetükben nagy probléma a 

kristályképződés, pontosabban az, hogy az akkumulátor aktív részecskéi, ha sokáig nem mozgatják meg őket, 

hajlamosak nagyobb kristályokba összeállni, ami csökkenti az akku kapacitását. Az elektromotoros erő -1,36 V. 

Feszültsége gyakorlatban 1-1,25 V közötti. 

Nikkel metál-hidrid (NiMH) akkumulátorok 

A legtöbb kis méretű áramforrást igénylő területen a nikkel metál-hidrid (NiMH) technológia vette át a NiCd 

akkumulátorok helyét. Ezekben az akkukban a pozitív oldalon a NiCd akkukhoz hasonlóan nikkelt találunk, a 

negatív oldalon viszont egy speciális hidrogén-megkötő fémötvözet veszi át a kadmium helyét. Töltéskor ez a 

fémötvözet megköti a savas elektrolit hidrogénjét, kisütéskor pedig leadja azt. A NiMH akku töltése sokkal 

bonyolultabb, mint a NiCd-é. A megfelelő töltésszint eléréséhez az akkumulátor hőmérsékletét is figyelembe 

vevő, bonyolult töltési algoritmus szükséges, ami megdrágítja a töltőáramköröket. Feszültsége 1-1,25 V. 

Lítium-ion akkumulátor (Li-ion) 

A legfiatalabb generációba tartozik a lítium-ion (Li-ion) technológia. Nevét onnan kapta, hogy a töltés 

tárolásáról lítium-ionok gondoskodnak, amelyek töltéskor a negatív, szén alapú elektródához, kisütéskor pedig a 

pozitív fémoxid elektródához vándorolnak. Az anódot és a katódot szerves elektrolit választja el egymástól. 

Ennek a típusnak a legnagyobb a kapacitása - a NiCd akkukénak kétszerese - a kimerült cella is képes legalább 3 

V-ot szolgáltatni. Teljesen feltöltött állapotban mintegy 4 V a cellafeszültség. Egyetlen cellával táplálható a 

legtöbb modern rádiótelefon. Az előnyök között szerepel még a meglepően kis súly és az, hogy egyáltalán nem 

képződnek kristályok az akkumulátorban. 
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Lítium-polimer (Li-polymer) akkumulátor 

A Li-ion utódja, a lítium-polimer (Li-polymer) akkumulátor. Hatalmas előnye, hogy nem, vagy csak nagyon kis 

mennyiségben tartalmaz folyékony elektrolitot, helyette speciális polimer választja el az anódot és a katódot. Ez 

nagyon vékony és nagyon rugalmas cellákat eredményezhet, mivel nem kell vastag falú burkolattal védekezni a 

folyadék kifolyása ellen. Az is elképzelhető, hogy egy szabadon hajtogatható lapocska lesz a jövő akkumulátora. 

Üzemanyag cella 

Nem akkumulátor, nem elem. Sokféle formában alakítottak ki már nagy teljesítményű, nagyobb, kisebb 

üzemanyagcellákat. Az üzemanyagcellák az elemekhez hasonlóan vegyi reakciókkal közvetlenül 

elektromosságot állítanak elő, a különbség az, hogy míg az elemeket kifogytuk után, el kell dobni, az 

üzemanyagcella mindaddig üzemel, amíg üzemanyagot töltünk bele. Ez az üzemanyag legtöbbször hidrogén, de 

vannak metánnal és metanollal működő változatok is. A hidrogénből a reakció során víz lesz, a 

szénvegyületekből emellett széndioxid is képződik. 

A vízbontási kísérlet során elektromosság hatására hidrogén és oxigén keletkezik a vízből. Az üzemanyagcella 

ennek a fordítottját végzi, megfelelő katalizátorok segítségével. 

Az üzemanyagcellának számos előnye van az akkumulátorokkal szemben. Talán a legfontosabb, hogy 

pillanatok alatt utántölthető, és hogy várhatóan lehetséges lesz a jelenlegi akkumulátoroknál sokkal nagyobb 

kapacitásút előállítani belőle. Ráadásul gyakorlatilag korlátlan a cella élettartama, ami környezetvédelmi 

szempontból fontos. 

7. 10.7. Összefoglalás 

Megismerkedtünk a különböző áramköri elemekkel, ezekből áramköröket állítottunk össze. Egyenáramú, majd 

váltakozó áramú körbe építettük be. Megismertük viselkedésüket a különböző áramkörökben. Megismertünk 

néhány vegyi hatását az elektromos áramnak. 

A villamos energia a leg sokoldalúbban felhasználható energia fajta, ezért érdemes a felhasználásával 

kapcsolatos ismereteket elsajátítani. 

Remélem megtették. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi az áramerősség? 

2. Igaz-e, hohy egy vezeték ellenállása arányos a keresztmetszettel? 

3. Három különböző ellenállást párhuzamosan kötöttünk. Mi történik az eredő ellenállással, ha újabb ellenállást 

kötünk velük párhuzamosan? 

4. Mi az összefüggés az áram és a feszültség között tekercsen? 

5. Hogyan számítjuk ki a hatásos teljesítményt váltakozó áramú áramkörben? 


