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BEVEZETÉS
1. §. A fizika tárgya, feladata és módszerei

1. A fizika tárgya és feladata. A fizika nevét a görög physis ( ; = természet) szóból kapta, és sokáig, Aristoteles 1 korától a 18. század végéig a
természetre vonatkozó ismeretek összességét magában foglalta. Erre utal magyar neve, a természettan szó is. Később, a természettudománynak
az ismeretek gyarapodásával együtt járó elágazódása után a fizika tárgykörébe sorolták az élettelen világnak azokat a jelenségeit, amelyek lefolyása
közben a vizsgált testek anyagi (vegyi) összetétele nem változik meg, a vegyi átalakulással járó jelenségeket pedig a kémia tárgykörébe utalták.
Eszerint pl. egy vasrúdnak mágnesezése vagy melegítéskor való kitágulása a fizika, „rozsdásodása” viszont a kémia körébe tartozik.

A további fejlődés azonban azt mutatta, hogy a fizika és a kémia között ilyen éles határvonalat húzni nem lehet. Így pl. egy zárt galvánelemben
az elektromos áram keletkezésénél a fenti értelemben vett fizikai és kémiai változások elválaszthatatlanok egymástól, az elemek átalakításánál, az
„atomrombolásnál” pedig az említett elhatárolás alapjául szolgáló „vegyi változás” fogalma nem is alkalmazható. Így érthető, hogy a fizika és a kémia
érintkezési területeiből kialakult egy újabb tudományág, a fizikai kémia (vagy kémiai fizika), de egyre növekvő terjedelmük miatt magából a fizikából
is kiváltak speciálisabb jellegű tudományágak, mint pl. az asztronómia (csillagászat) és a geofizika (a Föld fizikája). E tudományokon kívül a fizika
szoros kapcsolatban van a természettudományok többi ágával és a technikával is, amelyek – az élet jelenségeivel foglalkozó tudományokat sem
kivéve – egyre növekvő, mértékben felhasználják a fizika módszereit és eredményeit.

A fizika arra törekszik, hogy a körébe tartozó, az anyagi világ objektív tulajdonságainak egy részét képező jelenségek összességét minél jobban
megismerje. Feladata tehát nemcsak az egyes jelenségek puszta leírása, hanem az ezek közötti kapcsolatoknak, törvényszerűségeknek felderítése
is. Rá kell mutatnunk arra, hogy a fizika feladatának ez a megfogalmazása magában foglalja annak elfogadását, hogy mindenekelőtt az anyagi
világ létezik, objektív, azaz tudatunktól független tulajdonságokkal rendelkezik, jelenségei oksági kapcsolatban vannak egymással, és hogy ez
a világ tapasztalat és gondolkodás útján egyre közelebbről megismerhető. Vannak idealista filozófiai irányzatok, amelyek a fenti ismeretelméleti
megállapításokat vagy ezek egy részét tagadják, de ha az említett megállapításokat, amelyekre a dialektikus materializmus nagy részben éppen a
fizika fejlődésének tanulmányozásával jutott, nem fogadnánk el, akkor aligha lenne értelme bármiféle természettudományi kutatásnak.

2. A fizika módszerei. A fizikai törvények. A fizikai megismerés útján az első lépés nyilvánvalóan a jelenségek megfigyelése. A megfigyelés azonban
a fizikában csak aránylag ritkán irányul olyan jelenségekre, amelyek (mint pl. a bolygók mozgása) maguktól, beavatkozásunk nélkül mennek végbe.
A legtöbb esetben a jelenségeket mesterségesen idézzük elő, és tervszerűen választott, bármikor reprodukálható feltételek mellett tanulmányozzuk.
Ez a 17. századtól kezdve alkalmazott módszer, a kísérlet igen nagy jelentőségű, mert a jelenség körülményeinek alkalmas megváltoztatása,
zavaró tényezők kikapcsolása útján a jelenséget egyszerűbb feltételek mellett tanulmányozhatjuk, s így egy bonyolult jelenségnek vagy a jelenség
lényegének törvényszerűségeit könnyebben, esetleg csak ezen a módon deríthetjük fel. (Pl. egy elejtett papírlap mozgása levegőben igen bonyolult,
lehet, légüres térben viszont minden test egyformán esik.)

Egy megfigyelés vagy kísérlet eredménye lehet pusztán kvalitatív jellegű megállapítás (pl. a szabadon eső test a második másodpercben nagyobb
utat tesz meg, mint az elsőben), de ilyennel legtöbbször nem elégszünk meg, hanem fizikai mérések alapján kvantitatív összefüggést igyekszünk

1 A görög nevek írásmódjában eltértünk az érvényben levő helyesírási szabályzat előírásától
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megállapítani a különböző fizikai mennyiségek között. Ha pl. mérésekkel azt találjuk, hogy a szabadon eső test az elejtéstől számított t = 0,45
másodperc alatt s = 1 m utat tesz meg, t = 0,9 mp, 1,35 mp, … alatt pedig rendre s = 4m, 9m, … utat, akkor ebből általánosítással arra
következtethetünk, hogy az út az idő négyzetével arányos: s = kt2; a k arányossági tényező számértéke: 1/0,452 ≈ 4,9, ha t-t mp-ben, s-et m-
ben mérjük. Az ilyen, fizikai mennyiségek között fennálló kvantitatív összefüggés, amely matematikailag legtöbbször egyenlet vagy esetleg grafikon
alakjában adható meg, fizikai törvényt fejez ki. Az a tény, hogy a fizika törvényei kvantitatív összefüggések, világossá teszi a matematika nagy
jelentőségét a fizika számára, és ugyancsak a törvények kvantitatív jellege az, amiért a fizikát egzakt tudománynak nevezik. Ha ismeretesek egy
jelenség törvényei, a jelenség lefolyása előre megmondható.

Hogy fizikai törvényekhez, fizikai mennyiségek közötti kvantitatív összefüggésekhez juthassunk, ehhez a fentiek szerint szükséges, hogy a fizikai
mennyiségek mérhető mennyiségek legyenek. Ezért a fizikai mennyiségek (pl. hosszúság, idő, sebesség, tömeg, erő, munka, hőmérséklet,
elektromos feszültség stb.) definíciójához tartozik a megfelelő mérési utasítás, ill. éppen ez tekinthető a fizikai mennyiség definíciójának. Egyes fizikai
mennyiségek, fizikai fogalmak – pl. erő, munka – elnevezésüket a mindennapi életben már a legrégibb idők óta használt fogalmaktól kapták, de míg
az utóbbiak általában ingadozó vagy pontatlan jelentésűek, a fizikai mennyiségek jelentéséhez nem szabad bizonytalanságnak tapadnia.

Az egyes jelenségek tapasztalati úton talált törvényeinek puszta összeállítása csak egy áttekinthetetlenül nagy ismerethalmazt jelentene. A további
feladat ennek az ismerethalmaznak a rendezése, a jelenségek belső összefüggéseinek feltárása, a sok részlettörvénynek kevesebb törvényben való
összefoglalása. A fizika fejlődése azt mutatta, hogy a rendkívül sok speciális törvény valóban leszármaztatható – matematikai úton – aránylag kis
számú, igen általános érvényű alaptörvényből; ilyenek az ún. elvek, főtételek, axiómák, alapegyenletek. Így pl. a szabadesés, a hajítás, a lejtőre
vagy más felületekre helyezett testek mozgásának, a bolygók és üstökösök mozgásának törvényei mind következnek a Newton-féle mechanikai
alaptörvényből és a gravitációs törvényből.

Egy nagyobb jelenségcsoport alaptörvényeinek és az ezekkel kapcsolatos fogalmaknak a rendszere a belőle levonható következményekkel
együtt fizikai elméletet alkot. Az elmélet akkor tekinthető helyesnek, ha a belőle folyó és az elmélet érvényességi határain belül maradó összes
következtetéseket a kísérletek igazolják. Az elmélet helyességének ellenőrzése tehát további kísérleti kutatásokra ad indítékot.

Azon a hosszú és gyakran tekervényes úton, amely egy fizikai elmélet kialakításához vezet, közbülső állomásként egy jelenség vagy jelenségcsoport
értelmezését a fizika sokszor „munkahipotézis” vagy röviden hipotézis felállításával kísérli meg, bizonyos megfontolásokból vagy szemléletes
elképzelésekből kiindulva. A hipotézis (ideiglenes jellegű feltevés) azért jelentős, mert útmutatást ad arra nézve, milyen kutatásokkal, kísérletekkel
lehetne a kérdéses problémát véglegesen eldönteni. Ha a hipotézis a kutatások során ellentmondásokra vezet, akkor azt elvetik, ha pedig beválik,
akkor törvény vagy elmélet lesz belőle. Így pl. az anyag atomos szerkezete régebben csak hipotézis volt, ma már bebizonyított tény.

A hipotézisekben és az elméletekben a megfontolások egyszerűsítése céljából sokszor vezetünk be olyan fogalmakat, amelyekben a valóságos testek
számos tulajdonságától tudatosan elvonatkoztatunk, absztrahálunk. Bár ilyen „idealizált” testek vagy modellek – pl. anyagi pont, merev test, ideális
gáz, abszolút fekete test – a valóságban nincsenek, az ezekre levezetett összefüggések a valóságos testek viselkedését azon a jelenségcsoporton
belül, amelynek értelmezésére a modellt szánták, igen sok esetben kielégítő megközelítéssel tükrözik vissza.

A modellekre elméleti úton megállapított összefüggések, amint az a modell fogalmából következik, nem tarthatnak igényt arra, hogy a valóságos
testekre vonatkozólag abszolút pontos törvények gyanánt szolgáljanak. De nem abszolút pontosak a kísérleti eredmények általánosításával nyert
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tapasztalati törvények sem, mert egyrészt az egyes esetből az általánosra való következtetés sohasem jár teljes bizonyossággal, másrészt pedig a
mérési eredmények mindig korlátozott pontosságúak. Eszerint a fizikai törvények közelítő jellegűek, és így érthető, hogy egyes törvények helyett a
fejlődés folyamán, főleg mérőeszközeink finomítása és a mérési határok kiterjesztése következtében pontosabb törvényeket ismerünk fel.

Így pl. a Boyle–Mariotte-törvény helyett, amely szerint állandó hőmérsékleten egy meghatározott gázmennyiség p nyomása a V térfogattal fordítva
arányos (pV = const), a későbbi, nagyobb nyomásoknál is elvégzett kísérletek szerint sokkal jobban írja le a gáz viselkedését a (p + a/V2) (V – b) =
const törvény, amelyben a és b tapasztalati állandók. Kisebb p nyomáson, vagyis nagyobb V térfogatnál azonban, ahol az a/V2 és b mennyiségek
p, ill. V mellett elhanyagolhatók, a Boyle–Mariotte-törvény is kielégítő pontosságú. Más szóval, e törvény érvényességi köre bizonyos nyomás- és
térfogat-intervallumra terjed ki.

Hasonló megállapítás vonatkozik minden fizikai törvényre és így a fizikai elméletekre is: a fizikai törvények és elméletek érvényességi területe
korlátozott. Így például századunk fizikai kutatásai világosan megmutatták, hogy az azelőtt korlátlan érvényességűnek tekintett klasszikus mechanika
és elektrodinamika, amelyek a jelenségek óriási csoportjainál igen jól beválnak, atomi méretű vagy a fénysebességet megközelítő sebességű
testeknél felmondják a szolgálatot. Az utóbbi területeken általánosabb elméletek (a kvantummechanika, ill. a relativitáselmélet) érvényesek, amelyek
azonban közönséges méretű és sebességű testeknél gyakorlatilag ugyanazokra az eredményekre vezetnek, mint a klasszikus mechanika és
elektrodinamika.

A fizikai törvények és elméletek jellegére vonatkozó fenti felismerések a fizikai törvények és elméletek jelentőségét nem csökkentik, csak kellő
megvilágításba helyezik, az a tény pedig, hogy a kutatások egyre általánosabb érvényű törvényekre vezetnek, a természeti jelenségek egyre
közelebbről való megismerését jelenti.

3. Kísérleti, elméleti és technikai fizika. Annak megfelelően, hogy a fizika ismereteit részben kísérletekből, részben elméleti megfontolásokból meríti,
a fizika két irányát szokták megkülönböztetni.

A kísérleti fizika feladatának tekinthető, hogy tervszerű kísérletek megvalósítása és a megfelelő fizikai mennyiségek pontos mérése útján a vizsgált
jelenségek tapasztalati törvényeit felállítsa. Az utóbbi lépésnél a megvizsgált egyes esetre talált összefüggésből következtet arra, hogy ez az
összefüggés azonos feltételek mellett minden más, meg nem vizsgált esetre is, azaz általánosan érvényes. Más szóval, a törvények megállapításánál
a kísérleti fizika módszere logikai szempontból az egyesről az általánosra vonatkozó következtetés, az indukció.

Az elméleti fizika feladata, hogy az egyes jelenségekre vonatkozó törvények közötti nagy összefüggéseket, az általános alaptörvényeket felderítse,
ezekből az egyes jelenségek törvényeit levezesse, és így egy nagyobb jelenségcsoport fizikai elméletét kialakítsa. Az általános alaptörvények és a
hipotézisek felállításához főként intuíciója vezeti a kutatót, e tekintetben általános módszerről nem lehet szó; amikor viszont az általános törvényekből
a speciálisakat származtatja le az elméleti fizika, a matematikai úton való dedukció módszerét alkalmazza. Míg a kísérleti, kutatásoknál a legfontosabb
segédeszközök a fizikai mérőműszerek, addig az elméleti kutatások segédeszköze a matematika.

Nyilvánvaló, hogy a kísérleti és az elméleti fizika a legszorosabb kölcsönhatásban vannak egymással, és éppen ez az, aminek a fizika rendkívüli
arányú fejlődését köszönheti. A kísérleti vizsgálatok szolgáltatják a tapasztalati alapot az elmélet számára, az elmélet viszont irányt mutat a kísérleti
kutatásoknak; tervszerű kísérletezés csak elméleti szempontok birtokában lehetséges. Az elmélet következtetései a kísérleti kutatásokat eddig
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ismeretlen területekre is terelik, az itt nyert kísérleti eredmények az elmélet újabb fejlődését mozdítják elő, és így halad ez a kölcsönös támogatás
tovább az ismereteknek egyre magasabb színvonalán. Sok jelenség, így pl. az elektromágneses hullámok és a Zeeman-effektus kísérleti kimutatása
annak alapján történt, hogy ezekre az elmélet már előre felhívta a figyelmet. A kísérlet és az elmélet szoros egymásbafonódása természetesen a
tudományos irodalomban és a tankönyvekben is jelentkezik; pl. egy kísérleti fizikai tankönyv nem mellőzheti az elméleti szempontokat, mert hiszen
ezek nélkül még a kísérletek puszta leírását sem lehetne értelmes sorrendben közölni.

A természettudományi és különösen a fizikai kutatások eredményeit a technika állítja az emberiség szolgálatába. Speciálisan az ún. technikai
(műszaki) fizika feladatának tekinthető a technikai problémák megoldásának fizikai törvények és módszerek alkalmazásával való elősegítése. A
fizika és a technika a legszorosabb kölcsönhatásban állnak egymással. Egyrészt a pusztán összefüggések felismerésére irányuló alapkutatások
eredményei – még a legelvontabbaknak látszók is – előbb vagy utóbb technikai alkalmazásokat tesznek lehetővé: pl. az elektromágneses indukció
felfedezése vezetett az erősáramú elektrotechnikához. Másrészt a pusztán valamilyen konkrét technikai célra irányuló „célkutatások” (alkalmazott
és fejlesztési kutatások) sok esetben alapvető fizikai felismerést eredményeznek: pl. a gőzgépek tökéletesítésére való törekvés vezetett a
termodinamika II. főtételéhez. A fizika és a technika összefonódása napjainkban is annyira erős, hogy erre aligha szükséges példákat felhozni.

Az említett megkülönböztetéseken – kísérleti, elméleti és technikai fizikán – kívül még mások is használatosak. Sokan gyakorlati fizikának nevezik a
kísérleti fizikának a mérési módszerekkel és mérőműszerekkel foglalkozó részét, matematikai fizikának pedig az elméleti fizikának egyes fejlett, szinte
lezártnak tekinthető területeit, ill. az elméleti fizikának azt a részét, amely a már meglevő alaptörvények következményeinek matematikai úton való
levezetésére szorítkozik. Az alkalmazott fizika körébe sorolhatók a technikai fizikán kívül mindazok a tudományágak, amelyek a fizika módszereivel
speciális problémaköröket vizsgálnak, mint pl. a geofizika, meteorológia, asztrofizika, biofizika.

4. A fizika felosztása történetileg a fizikai jelenségek érzékszerveinkre gyakorolt hatása alapján alakult ki: mechanika, hangtan (akusztika), hőtan,
fénytan (optika); ezekhez járult később az elektromosság- és a mágnességtan, valamint az atomfizika. Bár ez a felosztás sok tekintetben nem felel
meg a jelenségek közötti tárgyi összefüggéseknek, mert több ilyen összefüggést figyelmen kívül hagy, továbbá szorosan együvé tartozó jelenségeket
(pl. hő-, fény- és elektromos hullámok) széjjelválaszt, még mindig a fenti felosztás a legszokásosabb.

2. §. Hosszúság- és szögmérés

Mivel minden fizikai jelenség térben és időben játszódik le, a fizikai méréseknél különösen gyakran fordulnak elő hosszúság-, szög- és időmérések.

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg a mérendő mennyiségben egy másik, a mérendővel egynemű,
önkényesen egységnek választott mennyiség. Egy mérés eredményét tehát két adat fejezi ki: a mértékszám és a mértékegység. Bár a
mértékegység elvileg teljesen önkényesen, praktikus szempontok figyelembevételével választható meg (pl. láb, arasz, hüvelyk stb.), célszerű azt
általános megállapodás útján lerögzíteni, hogy a különböző személyek által különböző helyeken és időben végzett mérések eredményei pontosan
összehasonlíthatók legyenek.

1. A hosszúság egységei a fizikában a méter (m) és az erre alapozott egységek, elsősorban a méter századrésze, a centiméter (cm). A méter a
Párizs melletti Sèvres-ben őrzött, platina és iridium ötvözetéből készült rúdon, a nemzetközi méterprototipuson (ősméteren) levő két meghatározott
vonás egymástól való távolsága 0 °C hőmérséklet mellett. Az ősméter keresztmetszetét a 2,1. ábrán feltüntetett alakúnak választották, mert így a rúd
aránylag könnyű, és a jeleket tartalmazó f lap ún. neutrális réteg, amelynek hosszúsága a rúd alig elkerülhető kis elgörbüléseinél nem változik meg.
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2,1. ábra -

Megbízható és változatlan hosszúságegység bevezetése céljából egy 1790-ben alakult francia bizottság a Föld Párizson átmenő délköre hosszának
negyvenmilliomod részét választotta egységül, és ezt a több évi mérés után meghatározott, egy platina rúd („mètre des archives”) két véglapja
által 0 °C-nál megtestesített hosszúságot nevezte méternek. A későbbi, pontosabb délkörmérések szerint e rúd hossza a délkör hosszának
negyvenmilliomod részénél valamivel kisebb (a legújabb mérések alapján kereken 0,02 cm-rel), de hogy ne kelljen másik és a mérések
tökéletesedésével mindig újabb normálrudat készíteni, az említett rúd hosszával definiálták a métert. Ezt a rudat 1889-ben a fent említett, a
métert ugyanilyen pontosan (kb. ± 2 ∙ 10–7 m hibán belül) definiáló ősméterrel helyettesítették, és az utóbbival együtt készített s teljesen hasonló
méterprototípusokat sorsolás útján kiosztották a méterkonvenciót elfogadó államok között. Hazánkban 1874 óta törvényes egység a méter; a
Magyar Nemzeti Bankban őrzött méterprototípuson a két megfelelő jel távolsága 0 °C-on 1,3 ∙ 10–6 m-rel kisebb az 1 m-nél. – A méterprototípusok
és más mennyiségek egységeit megtestesítő prototípusok (más néven etalonok, normáliák vagy standardok) rendszeres ellenőrzésével és
összehasonlításával járó sokrétű munkát nemzetközi bizottságok és az egyes országok mértékügyi intézetei irányítják, nálunk az Országos Mérésügyi
(OMH).

Mivel az ősméterrel definiált méter időbeli változatlanságával szemben jogos aggályok merültek fel, gondoskodtak a méternek egy természetes és
feltehetően mindig változatlanul reprodukálható hosszúsággal való lerögzítéséről is, oly módon, hogy az ősmétert összehasonlították alkalmasan
választott fény hullámhosszával (részletesebben l. az optikában). Nemzetközi megállapodás szerint 1960 óta a méter definíciója:

1 m = 1 650 763, 73 λ 0,

ahol λ0 a 86-os tömegszámú kriptonatom narancssárga spektrumvonalának (pontosan: az 5d5 és 2p10 jelzésű energiaszintek közötti átmenetkor
keletkező fénynek) vákuumbeli hullámhossza. Az így értelmezett méter megfelelő műszerekkel ±10–9 m eltéréssel reprodukálható.

1 kilométer (km) = 103 m 1 mikrométer (μ m; régebben mikron, μ) = 10–6 m
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1 deciméter (dm) = 10–1 m 1 nanométer (nm; régebben millimikron,
mμ)

= 10–9 m

1 centiméter (cm) = 10–2 m 1 angström (Å) = 10–10 m
1 milliméter (mm) = 10–3 m

Általában egységek többszöröseinek és törtrészeinek kifejezésére az egység neve előtt a következő szavakat használjuk (zárójelben a rövidítések):
az egység tíz-, száz-, ezer-, milliószorosánál rendre a deka (D), hektó (h), kilo (k), mega (M), az egység tized-, század-, ezred-, milliomodrészénél
pedig rendre a deci (d), centi (c), milli (m), mikro (μ) szavakat. Ritkán a 109- és 1012-szeres egység jelzésére a giga (G), ill. tera (T), a 10–9- és 10–
12-szeres egység jelzésére a nano (n), ill. piko (p) szavak használatosak.

Csillagászati hosszúságegységek: 1 fényév = 9,4605 ∙ 1012 km, az az út, amelyet a fény vákuumban egy (asztronómiai) óv alatt befut; 1 parsec =
3,2633 fényév, az a távolság, amelyből nézve a Föld Nap körüli ellipszis pályájának fél nagytengelye 1" szög alatt látszanék. – A fizikai műszerekkel
kapcsolatban többször előforduló angolszász egység: 1 inch (=1/12 foot = 1/36 yard) = 2,5400 cm.

2. A hosszúságmérő eszközök közül általánosan ismertek a mérőrudak és a mérőszalagok. A mérőrúddal való mérés – amelyre lényegében minden
közvetlen hosszúságmérés visszavezethető – abban áll, hogy a rudat a mérendő tárgy mellé helyezzük (nagyobb hosszúságok esetén többször
egymás után), és leolvassuk a mérőrúdon annak a két jelnek a távolságát, amelyek a tárgy végeivel „egybeesnek”. A tárgy egyik végét a mérőrúd
egyik, pl. „nulla” beosztásával pontosan fedésbe hozhatjuk, de a másik vég általában két szomszédos beosztás közé esik. Az ezek közti távolság
(„skálarész”, rendszerint mm) megfelelő törtrészének a puszta becslésnél pontosabb megállapítására szolgál a nóniusz.

A nóniusz, amelyet a 2,2. ábra a gyakran használt tolómércével együtt szemléltet, az M mérőrúd mentén eltolható N segédskála. Ennek beosztása a
legtöbbször olyan, hogy 10 skálarész felel meg a főskálán (mérőrúdon) 9 skálarésznek, vagyis ha a mérőrúd milliméterbeosztású, akkor a nóniuszon
1 skálarész 0,9 mm. Tegyük fel, hogy a tárgynak az A, B mérőpofák közé való helyezése és ezek összetolása után a nóniusz nullvonása pl. úgy
helyezkedik el a 6. és a 7. mm között, hogy a nóniusznak a 3. vonása éppen egybeesik a főskála melette levő vonásával. Ekkor a nóniusz 2. vonása
0,1 mm-rel fekszik jobbra a mellette levő főbeosztástól, az 1. vonás már 0,2, a 0 vonás pedig 0,3 mm-rel, vagyis a tárgy hossza 6,3 mm. Látható,
hogy az egész milliméterek számához annyi tized milliméter járul, mint ahányadik nóniuszvonás egybeesik a főskála valamelyik beosztásával. A
fentiek alapján más beosztású nóniuszok használatának módja is könnyen megállapítható.
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2,2. ábra -

Ha a mérendő tárgy nem közvetlenül a mérőrúd skálája mellett van, a leolvasásnál a szemünket és a tárgy végpontját összekötő egyenesnek a
skálára merőlegesnek kell lennie, mert ferde irányból végzett leolvasás a végpont látszólagos eltolódásához, az ún. parallaxishibához vezet (2,3.
ábra). Ennek a hibának az elkerülésére gyakran a skála mellé tükröt helyezünk, vagy tükörre vésett skálát alkalmazunk, és akkor olvasunk le, amikor
a tárgy végpontja és tükörképe fedik egymást.

2,3. ábra -
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Kis hosszúságok, vastagságok pontos mérésére igen alkalmas a mikrométercsavar vagy csavarmikrométer (2,4. ábra). Ha a gondosan készített
csavar B vége egy teljes fordulatnál pl. 1 mm-rel tolódik el, és a D dob pereme 100 egyenlő részre van osztva, akkor egy ilyen dobosztással
való elforgatásnak 0,01 mm eltolódás felel meg. Mivel egy dobosztás tizedrésze még becsülhető, vagy nóniusz alkalmazásával leolvasható, a fenti
csavarral kb. 0,001 mm pontossággal mérhetünk.

2,4. ábra -

A mérésnél a tárgyat A és B közé tesszük, és a csavart addig forgatjuk, amíg a tárgy A-val és B-vel nem érintkezik; ekkor az egész milliméterek
számát a T tok meghosszabbítására vésett S skálán, a milliméter törtrészeit pedig a dobosztáson leolvassuk. Ha a tárgy kivétele és a csavar teljes
becsavarása után, vagyis A és B közvetlen érintkezésekor az osztás nem pontosan 0-n áll, az eltérést (az ún. nullhibát) figyelembe kell venni. A csavar
különböző mértékű megszorításából eredő hiba kiküszöbölésére a csavart rendszerint a vele nem merev összeköttetésben levő „finomállító” (F)
segítségével forgatjuk, amely bizonyos nyomáson túl a csavart nem viszi tovább. – A mikrométercsavarnál és általában a mérési célokra szolgáló
mérőcsavaroknál a csavar és a csavaranya laza érintkezéséből származó holtmenet hibákat okozhat. Ezeket úgy kerülhetjük el, hogy a végleges
beállításokat a csavarnak mindig ugyanolyan irányú forgatásával közelítjük meg.

A szferométerrel (2,5. ábra), amelynek dobbeosztással ellátott csavarja háromlábú állvány közepén levő tokban foroghat, gömbfelületek görbületi
sugara is meghatározható (innen kapta az eszköz a nevét). A szferométert sík lapra, majd a gömbfelületre helyezve, megmérhetjük a megfelelő
gömbsüveg magasságát, ebből és a három láb csúcsai által meghatározott egyenlő oldalú háromszög oldalából a görbületi sugár kiszámítható.
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2,5. ábra -

Az optikai segédeszközöket felhasználó műszerek közül kisebb hosszúságok mérésére, skálarészek törtrészeinek meghatározására gyakran
használják a leolvasó vagy mérő mikroszkópot. A rendszerint 25–50-szeres nagyítású mikroszkóp a tubus tengelyére merőlegesen, vízszintes vagy
függőleges irányban mérőcsavarral eltolható úgy, hogy a látótérben levő fonálkereszt2 közepe a mérendő távolság egyik, majd másik végpontjával
fedésbe kerüljön. E két helyzet közti eltolódást, vagyis a keresett hosszúságot a mérőcsavar dobbeosztásán végzett leolvasásokból állapítjuk meg.

Egy másik, pontosabb és elterjedtebb eljárásnál a mikroszkópot nem mozgatjuk, hanem okulárját okulármikrométerrel cseréljük ki, és ezzel mérünk.
Az okulármikrométerek egyik fajtájánál fonálkereszt tolható el mérőcsavar segítségével (2,6. ábra), másik fajtájánál pedig egy finom (pl. 0,1 mm-
es) beosztású, rögzített helyzetű skála pótolja a fonálkeresztet. Mindkét esetben az alkalmazott mikroszkópnagyításoknál az okulármikrométert
hitelesíteni kell, vagyis meg kell állapítani, hogy a fonálkeresztet eltoló mérőcsavar egy dobosztásának, illetve az okulármikrométer-skála egy
beosztásának hány milliméter felel meg. Ez a hitelesítés közvetlen összehasonlítással megvalósítható úgy, hogy a mikroszkóppal tárgyként egy
ismert, például 0,01 mm beosztású, üvegre karcolt skálát (tárgy mikrométer) figyelünk meg.

2 A fonálkeresztnek a mikroszkóp objektívje által előállított kép síkjában kell lennie, mert különben parallaxishiba lép fel, vagyis a fonálkereszt közepe szemünk oldarirányú mozgásakor a tárgy, illetve
a skála más-más pontjával kerül fedésbe.
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2,6. ábra -

Függőleges hosszúságok vagy – általánosabban – magasságkülönbségek mérésére szolgál a katetométer. A 2,7. ábrán látható típusnál vízszintes
távcső tolható el függőlegesre állítható és függőleges tengely körül forgatható, milliméterskálával ellátott oszlop mentén. A távcsövet úgy állítjuk
be, hogy fonálkeresztjének közepe a mérendő tárgy egyik, majd másik végpontját fedje. A távcső e két helyzetének, vagyis egyúttal a kérdéses
két pontnak magasságkülönbségét a tartóoszlop skáláján állapítjuk meg, a nagyobb pontosság céljából rendszerint nóniusz vagy mérőcsavar
segítségével.
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2,7. ábra -

Vízszintes hosszúságok pontos mérésére, fotográfiai felvételeken végzendő mérésekre a komparátorok a legalkalmasabbak. A legegyszerűbb
komparátor szerkezete a katetométeréhez hasonló, csak a távcsövet vagy a mikroszkópot tartó rúd vízszintes helyzetű. A jóval tökéletesebb Abbe-féle
komparátornál (2,8. ábra) a mérendő tárgy és a (10 cm hosszú) mérőrúd vízszintes asztalkára vannak erősítve úgy, hogy tengelyeik egy egyenesbe
esnek. Az asztalka ugyanebben az irányban finom csavarral eltolható a két, egymással merev összeköttetésben levő mikroszkóphoz képest. A
mérésnél az asztalkát úgy toljuk el, hogy először a mérendő tárgy egyik, majd a másik végpontja kerüljön a bal oldali mikroszkóp fonálkeresztjének
középpontja alá, és a két beállításnál a másik, okulármikrométerrel ellátott mikroszkóppal leolvassuk a mérőrúdon a megfelelő két skálaértéket.
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2,8. ábra -

Főleg hitelesítési célokra szolgálnak a véglapos mérőrudak (mérőhasábok), amelyeknél a hosszúságot skálabeosztás helyett a rendkívül simára
csiszolt párhuzamos véglapok távolsága definiálja. Ilyen mérőrúd-sorozatból igen különböző hosszúságok rakhatók össze, 1 μ-nál kisebb hibával. A
fogóalakú „tizedmérő” (2,9. ábra) a mérendő vastagságot tízszeresen megnagyított arányban mutatja. Még nagyobb mechanikai nagyítást valósítanak
meg fogaskerék-áttételek útján a mérőórák. A mérendő tárgy egy vízszintes lap és egy függőleges rúd közé kerül, hasonlóan, mint a szferométernél; a
vastagságot mutató jelzi kör alakú skálán, kb. 1 μ hibahatárral. A csavarok és a fogaskerekek mechanikai tökéletlenségeiből és a csavarok különböző
mértékű megszorításából adódó hibáktól mentes az Abbe-féle vastagságmérő. A mérendő tárgy itt is egy vízszintes lap és egy függőleges rúd vége
között foglal helyet. A rúd csigán átvetett fonal segítségével, a csiga forgatásával emelhető vagy süllyeszthető, és mindig pontosan ugyanakkora
nyomással nehezedik a mérendő tárgyra, ill. a sík lapra. A rúdnak e két helyzet közti eltolódását a rúdon levő skála és a mérő mikroszkóp segítségével
olvassuk le.
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2,9. ábra -

A hosszúságmérések hibája az eddig ismertetett készülékekkel néhány tized μ-nál kisebbre nemigen csökkenthető. Jóval pontosabb méréseket
tesznek lehetővé a később szóba kerülő fényinterferencián alapuló műszerek.

3. Nagy távolságok meghatározásánál legtöbbször közvetett hosszúságmérést kell végeznünk, Pl. a C és a D hegycsúcsok távolságát trigonometriai
úton kiszámíthatjuk, ha közvetlenül megmérünk egy AB „alaptávolságot”, és A-nál, valamint B-nél megmérjük a számításhoz szükséges szögeket.
Ez az eljárás a geodéziában alkalmazott háromszögelés.

A fenti közvetett hosszúságmérés, bár a legtermészetesebbnek látszik, mély elvi problémát rejt magában. Feltételezi, hogy a szögmérésnél szerepet
játszó fénysugarak egybeesnek az euklidesi geometria egyeneseivel, márpedig ennek helyességéről végső fokon a tapasztalatnak kell döntenie. A
tapasztalat szerint ez a feltevés földi méretek esetén nyugodtan alkalmazható, nehézségek csak asztronómiai méreteknél léphetnek fel.

4. A terület és a térfogat egységeit a hosszúságegységekből származtatjuk le. A fizikában a leggyakrabban használt terület-, illetve térfogategység
a négyzetcentiméter (cm2), ill. a köbcentiméter (cm3). Más egységek pl.: 1 m2 = 104 cm2; lm3= 106 cm3; 1 dm3 = 103 cm3, 1 liter (1) = 1,000028
dm3 (15. §).

Területek meghatározása szabályos idomok esetében számítás útján lehetséges. Más esetekben az idomot milliméterpapirosra rajzoljuk fel, és a
négyzetmillimétereket megszámláljuk, vagy mechanikai területmérő készülékeket, ún. planimétereket használunk. Térfogatok mérésére hitelesített,
pl. köbcentiméterbeosztással ellátott edények (mérőhengerek, pipetták, büretták, piknométerek) szolgálhatnak. Sokszor közvetett – tömegmérésen
alapuló – módszert alkalmazunk (67. §).

5. A szög egységei; szögmérés. A szög nagyságát vagy fokmértékben, vagy ívmértékben fejezhetjük ki. Fokmértékben a szög egysége a fok, a
teljes szög 360-ad része; 1 fok = 60 perc (1° = 60'), és 1 perc = 60 másodperc (1' = 60"). Ívmértékben a szöget két hosszúság, az ívhosszúság és
a sugár hányadosával jellemezzük: φ = s/r (2,10. ábra), ezért egységnyi az a szög, amelynél s/r = 1, vagyis az ívhosszúság egyenlő a sugárral (pl.
r = 1 cm-nél s = 1 cm). Ez a szögegység a radián (rad). Mivel a 360°-os teljes szögnek 2 πr/r = 2π rad felel meg,
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2,10. ábra -

Ívmértékben a szöget, mint két hosszúság hányadosát, puszta szám fejezi ki. Ezért a mértékszám után álló rad megjelölés – ha tudjuk, hogy szögről
van szó – elhagyható.

Szögek mérésére az ismert egyszerű szögmérőn kívül elsősorban a teodolit (2,11. ábra) használatos. Fő része fonálkereszttel ellátott távcső, amely
vízszintes és függőleges tengely körül is egy-egy körbeosztás mentén elforgatható. A szögleolvasások hibáját körnóniusz és nagyító segítségével
l'-nél kisebb értékre lehet csökkenteni. Más szögmérési eljárásokkal az optikában fogunk ismerkedni.

2,11. ábra -

A teodolitnál és igen sok más műszernél felületek, élek vízszintes helyzetének ellenőrzésére vagy beállítására libellát alkalmaznak. A csöves libellánál
(2,12. ábra) egy kis görbületű, pl. vízzel vagy éterrel töltött csőben légbuborék van, amely a libellahossztengelyének vízszintes állásakor éppen a
cső tetején levő két vonás között helyezkedik el. Érzékeny, azaz igen kis görbületű libellánál már 1" hajlás a buborék 1 mm-rel való eltolódását
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eredményezheti. Síkok vízszintezésénél két egymásra merőleges csőlibellát vagy egy körlibellát használunk; az utóbbinál vízszintes helyzet esetén
a buborék széle kör alakú jellel esik egybe. – A függőleges irányt fonálra függesztett nehezékkel, a függőónnal jelölhetjük ki.

2,12. ábra -

3.§. Időmérés

1. Az időegység megválasztásánál alapul a Föld forgása szolgált, amelyre az állócsillagok vagy a Nap látszólagos mozgásából következtethetünk. A
Föld forgását tekintve, az alapvető időegység az az időtartam, amely alatt a Föld az állócsillagokhoz viszonyítva éppen egyszer fordul meg tengelye
körül, vagyis amely idő egy állócsillag két egymást követő delelése (az észlelési hely meridiánsíkján való áthaladása) közt eltelik. Ez az idő a
csillagnap, 24 ∙ 60 ∙ 60 = 86 400-ad része a csillagmásodperc. A mindennapi életben és a fizikában azonban az időt nem ezekben az egységekben
fejezzük ki, nem csillagidőt használunk, hanem napidőt. A Nap két egymás utáni delelése közt eltelt idő, a valódi napi nap időegységül nem alkalmas,
mert tartama az év folyamán változik. (Ennek oka egyrészt az, hogy a Föld a Nap körüli ellipszispályáján egyenlő időközök alatt különböző utakat tesz
meg, másrészt pedig a földpálya síkja, az ekliptika nem esik egybe az egyenlítő síkjával, hanem ezzel 23,5°-os szöget zár be.) Hogy időszámításunk
mégis a Naphoz igazodjék, a valódi napi napok évi középértékét, a középnapot vették alapul. A középnap úgy fogható fel, mint egy képzelt égitestnek,
a látszólagos pályáját az égi egyenlítőn egy év alatt egyenletesen befutó „közép-Napnak” két egymás utáni delelése közt eltelt idő. A fizika általánosan
használt időegysége a másodperc vagy secundum (s, régebben sec), a középnapnak 86 400-ad része:

A középnap és a csillagnap közötti összefüggés könnyen megállapítható. Mialatt a Föld Nap körüli pályáját egyszer leírja – ez az idő a tropikus év
–, az állócsillagokhoz képest 366,2422-szer fordul meg tengelye körül, a Naphoz viszonyítva pedig eggyel kevesebbszer. (Ha ugyanis keringésénél
mindig ugyanazt az oldalát fordítaná a Nap felé, akkor is az állócsillagokhoz viszonyítva egy év alatt egyszer tengelye körül megfordulna.) Ezért

 ((1). egyenlet)

Az újabb csillagászati eredmények, valamint a rendkívül pontos „kvarcórák” és „atomórák” tanúsága szerint a másodpercnek a Föld forgására való
alapozása nem teljesen kielégítő, mert ez a forgás évszázadok folyamán rendszeresen lassul, és ezenkívül szabálytalan ingadozásokat is mutat
(a 40. § 3.-ban említendő okokból). Ezért a Föld forgása helyett a Nap körüli keringését alapul véve, 1960-ban a másodperc alábbi definíciójában
állapodtak meg: a másodperc az 1899. dec. 31-én déli 12 órától számított tropikus év 1/31 556 925, 9747 része („efemeris-másodperc”).

A fenti definíció hátránya, hogy annak alapján valamely időköz csak hosszabb idő múlva állapítható meg a kellő pontossággal. A fizika számára
gyakorlati és elvi szempontból egyaránt megfelelőbb – de atomfizikai ismereteket tételez fel – a másodperc 1969-ben elfogadott definíciója: a
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másodperc egyenlő a 133-as tömegszámú céziumatomban az alapállapot két hiperfinom szerkezeti szintje közötti átmenetkor keletkező sugárzás
periódustartamának 9 192 631 770-szeresével. Az így értelmezett másodperc modern műszerekkel ± 10–10 s eltérésen belül reprodukálható.

2. Időmérő eszközök. Az idő mérésére felhasználható minden olyan jelenség, amely szabályos időközönként ismétlődik, így pl. az egyenletes forgás,
az ingamozgás, a rugalmas testek rezgései. Az ingalengéseken alapuló készülékek közül legegyszerűbb a másodpercinga, amelynek két egymás
utáni nyugalmi helyzeten való áthaladása között 1 s telik el; a másodperceket egy-egy ütéssel jelzi. A metronóm (a zenében is használt ütemjelző,
3,1. ábra) szintén ütő szerkezettel ellátott és rugó felhúzásával hosszabb ideig lengésben tartható inga; lengésideje az inga rúdján levő kis nehezék
eltolásával változtatható.

3,1. ábra -

A szorosabb értelemben vett órák közül az ingaórák járását az inga lengései, a rugós órák járását egy spirálrugónak, a billegőnek (3,2. ábra) rezgései
szabályozzák. A rezgések fenntartásáról rendszerint súly vagy rugó felhúzásával működésbe hozott „járómű” gondoskodik, amely mutatókat mozgató
szerkezettel van kapcsolatban (45. §).
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3,2. ábra -

A tudományos igényeket kielégítő órák szerkesztésénél a legnehezebb feladat annak mind a járó- és a számlálómű visszahatásaitól lehetőleg
teljesen függetlenek legyenek. A napi ingadozás a csak mechanikai alkatrészeket tartalmazó precíziós ingaóráknál 0,01 – 0,02 s-ra, elektromos
segédberendezéseket felhasználó ingaóráknál pedig 0,001 s-ra is csökkenthető. Ezekkel a csillagászati órákkal szemben a legjobb rugós órák — a
kronométerek — kb. 0,1 s, a precíziós zsebórák pedig néhány másodperc napi ingadozást mutatnak.

A stopperóra másodpercmutatója gombnyomásra indul, a második gombnyomásra megáll, újabb nyomásra pedig a nulla osztályzatra ugrik vissza.
A mutató a billegő rezgésidejétől függően rendszerint 1/5 vagy 1/10 másodpercenként ugrik előre, és a számlap egy skálarésze is ennek az
időtartamnak felel meg, de olyan stopperórák is vannak, amelyeknek mutatója 1 s alatt fordul körül, és amelyeken 0,01 s is leolvasható. A gomb
egyszeri megnyomásánál általában egy-két tized másodperc hibát követünk el amiatt, hogy a jel észrevevése és izmaink működésbe hozása között
idő telik el. Két gombnyomás közti időtartamnál ez a hiba, legalábbis részben, kiesik.

Igen kis időtartamok mérésére – kb. 0,1 és 0,001 s között – alkalmas pl. olyan „elektromos óra”, amelyben elektromotor forgat ismert fordulatszámmal
egy korongot. Ez a korong a motor tárcsájával csak súrlódás útján van összeköttetésben, és így egy elektromágneses emelő szerkezettel, amelyet
célszerűen magának a mérendő eseménynek kezdete és vége hoz működésbe, késlekedés nélkül indítható és megállítható. A keresett időtartamot
a korong elfordulási szögéből lehet meghatározni.

A hangvilla rezgéseit használják fel időmérésre az író hangvillánál (3,3a és b ábra). Pl. másodpercenként 1000 rezgést végző hangvilla esetén a
csavarorsóval forgatott kormozott dobon mutatkozó szinuszgörbén a d távolság 0,001 s-nak felel meg; ha tehát egy jelenség kezdetén és végén
alkalmas berendezés (elektromos szikra) pl. az A és B jeleket adja, a jelenség időtartama 0,0015 s. Ez a készülék lehetőséget nyújt események
időpontjának rajzban való rögzítésére, vagyis az idő regisztrálására is.
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3,3. ábra -

Egy másik egyszerű időregisztráló eszköz a szalagos kronográf. Óramű által egyenletesen mozgatott papírszalagra két írótoll két, egymással
párhuzamos vonalat rajzol. Az egyik tollat egy pontos óra által vezérelt elektromágnes minden másodpercben oldalirányban kissé eltéríti úgy, hogy
a papirosra rajzolt vonalon „másodpercjelek” keletkeznek. A másik egyenesen hasonló módon, de a mérendő időközök kezdetén és végén jönnek
létre a jelek. Két ilyen jel egymástól való távolságát a másodpercjelek távolságával összehasonlítva, megkapjuk a keresett időtartamot.

Rendkívül kis időtartamok (10–7–10–8 s-ig) mérhetők és regisztrálhatók forgótükrök és oszcillográfok segítségével. Ezeket, valamint a már említett
kvarcórákat és atomórákat más helyen ismertetjük.

3. Stroboszkopikus időmérés. Igen rövid és szabályosan ismétlődő időtartamok – pl. rugó rezgésideje – sok esetben egyszerűen megmérhetők úgy,
hogy a vizsgált mozgó testet szakaszosan (intermittálva) világítjuk meg. Ennek a „stroboszkópiai módszernek” az alapgondolata könnyen megérthető
a 3,4. ábrán vázolt kísérletből. Ha a rezgésben tartott R rugó és az F fényforrás közé olyan K forgó korongot iktatunk, amelyen egy kör mentén pl.
k = 20 keskeny nyílás van egyenletes elrendezésben, a korong fordulatszámának lassú változtatásával elérhetjük, hogy a rugó képe az E ernyőn,
pl. a baloldali szélső helyzetben, állónak látszik. Legyen ebben az esetben a korong fordulatszáma n (kísérletünkben n = 2,5/s). Ekkor a rugó két
egymás utáni megvilágítása közt eltelt időnek, vagyis 1/kn = 1/50 s-nak egyenlőnek kell lennie azzal az idővel, amely alatt a rugó pl. a bal oldali szélső
helyzetéből kiindulva, ugyanide visszatér, tehát a keresett rezgésidő: T = 1/kn. (2n fordulatszám mellett egyidejűleg két álló képet látunk, pl. a két
szélső helyzetet.) Ha két egymás utáni megvilágítás közti időtartam csak valamivel nagyobb vagy kisebb a rugó rezgésidejénél, akkor a rugó képe
az ernyőn lassan mozog a valóságos mozgással megegyező, ill. ellentétes irányban. Periodikus mozgásoknak ilyen látszólagos lelassítása több
alkalmazást tesz lehetővé, így pl. óragyárban az órák szabályozásánál stroboszkóp világítja meg a billegőt, amely pontosan járó óránál állni látszik.
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3,4. ábra -



1

1. fejezet - I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

A mechanika feladata az anyagi testek mozgására vonatkozó törvények felállítása. Mivel a (közönséges értelemben vett) mozgások,1 a testek
helyzetváltozásai a legszembetűnőbb jelenségek közé tartoznak, és aránylag egyszerű eszközökkel vizsgálhatók, érthető, hogy valamennyi
természettudomány közül először a mechanika fejlődött egységes, átfogó tudományos rendszerré. Ezt a rendszert, amelynek megalapozása
elsősorban Galilei (1564–1642) és Newton (1642–1727) munkásságának köszönhető, közelebbről Galilei–Newton-féle mechanikának vagy –
érvényességi körének tisztázódása óta (l. § 2.) – klasszikus mechanikának szokták nevezni. A klasszikus mechanika nagy eredményei és a
mechanikai jelenségek szemléletessége következtében sokáig, különösen a 19. században nagyon elterjedt volt az a felfogás, hogy bármely fizikai
jelenséget mechanikai jelenségekre lehet visszavezetni. Bár a fizika újabb fejlődésének tanúsága szerint ez a nézet nem tartható fenn, nem lehet
pl. az elektromos és a fényjelenségeket pusztán mechanikai törvények segítségével értelmezni, mégis a mechanika szerepe a fizikában alapvető,
mert a mechanika alapfogalmait és általános törvényeit a fizika minden területén alkalmazzák. Ez az oka annak, hogy fizikai tanulmányainkat a
mechanikával kezdjük meg.

4. §. Vonatkoztatási rendszer. Anyagi pont. Merev test

Bármely anyagi test helyzete és így helyzetváltozása, mozgása is csak más testekhez viszonyítva jellemezhető, más szóval minden mozgás
viszonylagos, relatív. Ha tehát egy test mozgását le akarjuk írni, mindenekelőtt választanunk kell egy (esetleg több) másik testet, amelyhez a mozgást
viszonyítjuk. Az utóbbi testet (testeket) vonatkoztatási rendszernek nevezzük. A vonatkoztatási rendszert, amely lehet pl. a Föld, az előadó terem,
egy vasúti kocsi, az állócsillagok valamely rendszere stb., mindig meg kell adni, mert ugyanannak a testnek ugyanabban az időben végzett mozgása
különböző vonatkoztatási rendszerekből megítélve nagyon is különböző lehet. Pl. a kerékpározóhoz vagy a kerékpár vázához viszonyítva a pedál
egy pontja körvonalat ír le, az országúthoz képest viszont bonyolultabb görbét (cikloist).

Ahhoz, hogy a vizsgált test pontjainak helyzetét a választott vonatkoztatási rendszerhez képest számszerű adatokkal jellemezhessük, nyilvánvalóan
fel kell vennünk a vonatkoztatási rendszerben olyan (ehhez viszonyítva rögzített helyzetűnek tekinthető) pontokat, vonalakat vagy felületeket,
amelyektől a vizsgált test pontjainak távolságait számítjuk. Ezt az eljárást röviden úgy fejezzük ki, hogy a vonatkoztatási rendszerhez koordináta-
rendszert rögzítünk. Leggyakrabban a Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszert használjuk; ilyet határoz meg pl, az előadó teremnek egy
sarokban összefutó három éle, az OX, OY, OZ koordinátatengelyek, ill. a terem két fala és padlója: az YZ, ZX és XY koordinátasíkok (4,1. ábra).
Valamely test egy P pontjának (pl. egy kúp csúcsának) helyzetét ebben az előadó teremhez s így végeredményben a Földhöz rögzített OXYZ
koordináta-rendszerben megadhatjuk pl. a P pontnak a koordinátasíkoktól mért és megfelelő előjellel ellátott távolságaival, a P pont x, y, z derékszögű
koordinátáival. Ha a következőkben a testek helyzetéről vagy mozgásáról beszélünk, és a vonatkoztatási, ill. a koordináta-rendszert külön nem
említjük meg, mindig a fenti „Földhöz rögzített koordináta-rendszerre” gondolhatunk.

1 A mozgás filozófiai értelemben általában a természetben és a társadalomban végbemenő minden változás, az anyag létezési módja, leglényegesebb tulajdonsága. Az anyag mozgásának
kimeríthetetlenül sok fajtája néhány, egymástól minőségileg különböző alapformába csoportosítható; ezek: a mozgás mechanikai, fizikai, kémiai és biológiai formája, a társadalmi élet és a tudat
(Engels: A természet dialektikája). Az egyes mozgásformákat a megfelelő szaktudományok tanulmányozzák.
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4,1. ábra -

Egy test mozgását akkor ismerjük teljesen, ha a test bármely pontjának helyzetét bármely időpillanatban számszerűen meg tudjuk adni. A valóságos
testek mozgásának ezen az alapon való szigorú leírása általában rendkívül bonyolult feladat lenne. Gyakran azonban – pl. az elhajított kavics vagy
a tengerjáró hajó mozgásánál, a Földnek a Nap körüli keringésénél – a test méretei olyan kicsinyek a számításba jövő távolságokhoz képest, hogy
a testet „pontszerűnek” tekinthetjük. Ez annyit jelent, hogy a test anyagi mivoltára jellemző tulajdonságok közül a kiterjedéstől elvonatkoztathatunk,
a test egy másik tulajdonságát azonban, a test tömegét (14. §) figyelembe vesszük. Más szavakkal: az említett esetekben a testet anyagi pontnak
vagy tömegpontnak (pontszerű testnek) foghatjuk fel, azaz olyan idealizált testnek, amelynek kiterjedése nincsen, de a geometriai ponttal ellentétben
tömege van.2 Mivel az anyagi pontnál a test kiterjedéséből származó nehézségek teljesen elesnek, pl. forgó mozgás tekintetbe sem jöhet, az anyagi
pont a legegyszerűbb olyan modell (l. § 2.), amellyel bizonyos esetekben a valóságos testeket mozgásukkal helyettesíteni lehet.

Az anyagi pont modellje azonban sokszor csak durva közelítésre vezet, így pl. az elhajított diszkosz mozgásánál, ahol a diszkosz kiterjedésének
és alakjának a levegő ellenállása miatt lényeges szerepe van. Gyakran ez a modell egyáltalában nem alkalmazható, mert pl. tengelye körül való
forgásának tanulmányozásánál sem a Földet, sem bármilyen kicsiny testet nem lehet anyagi pontnak tekinteni, Ha mármost a testek kiterjedését,
alakját figyelembe is vesszük, sok kérdés vizsgálatánál a test egyes részeinek egymáshoz viszonyított elmozdulásait, a test alakváltozásait,
deformációit figyelmen kívül hagyhatjuk. Amikor ezt tesszük, a testet merev testnek tekintjük, vagyis olyan idealizált testnek, amelynek pontjai
egymáshoz képest változatlan helyzetűek. A merev test modelljével már nagyon sok mechanikai jelenséget (a szilárd halmazállapotú testek
igen sokféle mozgását) teljesen kielégítő pontossággal lehet értelmezni, de természetesen nem alkalmazható ez a modell a szilárd testek
alakváltozásainak vagy folyadékok és gázok áramlásának tanulmányozásánál.

2 Mélyebben ez az idealizálás a súlyponttétellel alapozható meg (39. §).
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A fentiek alapján a mechanika felosztása a következő lehet: az egyes anyagi pont mechanikája, a több anyagi pontból álló pontrendszerek, a merev
testek és a deformálható testek mechanikája. Más szempontból, a mechanikának az a lényegében geometriai jellegű ága, amely a mozgásokat
önmagukban, keletkezésükre való tekintet nélkül írja le, a kinematika (mozgástan). Ezzel szemben a mechanika fő része, a dinamika (vagy kinetika,
az erők tana) figyelembe veszi a mozgásokat befolyásoló tényezőket, a testek közötti kölcsönhatásokat is. A dinamika speciális esetének fogható
fel a sztatika, amely a testek nyugalmi állapotának, egyensúlyának feltételeit vizsgálja.

A) Az anyagi pont kinematikája
5. §. Helymeghatározás. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Sebesség

1. Az anyagi pont helyét, mint láttuk, meghatározhatjuk pl. úgy, hogy a választott vonatkoztatási rendszerhez rögzített derékszögű koordináta-
rendszerben a pont x, y, z derékszögű koordinátáit megadjuk.

Használhatunk három másik koordinátát is, pl. a 4,1. ábrából leolvasható jelentésű r, ϑ, φ gömbi polárkoordinátákat (r az távolság, ϑ az OP-nek
a Z tengellyel, φ pedig az OP egyenes XY síkra való OP' vetületének az X tengellyel bezárt szöge), vagy a ϱ, φ, z henger koordinátákat. A ϱ = 
távolság és a φ szög egyúttal az XY síkban fekvő P' pontnak a síkbeli polárkoordinátái.

Az anyagi pont mozgását akkor ismerjük, ha a pont helyét bármely t időpillanatban meg tudjuk mondani, vagyis ha meg tudjuk adni a pontnak pl.
a derékszögű koordinátáit mint az idő függvényeit:

 ((1). egyenlet)

Ezek a kinematikai mozgásegyenletek meghatározzák természetesen a mozgó pont által leírt görbét, a pont pályáját is, amely általános esetben
térgörbe, speciális esetekben síkgörbe vagy egyenes vonal. A kinematikai alapfogalmak fokozatos kifejtése céljából először az egyenes vonalú
mozgások alábbi, legegyszerűbb fajtájával foglalkozunk.

2. Egyenes vonalú egyenletes mozgást végez az anyagi pont akkor, ha egyenes vonalú pályán állandóan ugyanabban az irányban halad, és egyenlő
időközök alatt – bármilyen kicsinyek is ezek – egyenlő utakat tesz meg. Gyakran jó megközelítéssel ilyen mozgást végeznek pl. járműveink, vagy
közelítőleg ilyennek találjuk pl. egy vízzel töltött és ferdére állított üvegcsőben (a Mikola-féle csőben) levő légbuborék mozgását, ha a buborék
egyenlő időközökben megtett útjait megmérjük. Az említett definíció alapján a t idő alatt megtett s út (a mindig pozitívnak számított úthosszúság)
arányos az idővel:

 ((2). egyenlet)

ahol c pozitív arányossági tényező.3

3 Az út és idő közti összefüggést grafikusan ábrázolhatjuk, ha derékszögű koordináta-rendszer egyik tengelyére az s-sel, a másikra t-vel arányos hosszúságokat mérünk fel. Az így kapott út–idő
diagram az egyenes vonalú egyenletes mozgásnál a koordináta-rendszer kezdőpontján átmenő egyenes.
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Válasszuk a pálya egyenesét X tengelynek, amelynek kezdőpontja O (5,1. ábra). A t „folyó időt” egy tetszőleges időpillanattól, pl. a stopperóra
elindításától számíthatjuk. Legyen a pontszerű test ebben a t = 0 időpillanatban az x0 koordinátájú kezdeti helyzetben (tehát t = 0-nál x = z0), a t
időpillanatban pedig az x helyen. Ha a test a nyíllal megjelölt OX „pozitív irányban” halad (x > x0), t idő alatt s = x – x0 utat tesz meg, azaz s = ct
miatt az egyenes vonalú egyenletes mozgást az

 ((3). egyenlet)

lineáris egyenlet írja le. Ez az összefüggés negatív c esetén az ellentétes irányú mozgást (x < x0) jelenti, tehát a mozgás irányát is magában foglalja,
és így többet mond s = ct-nél, egyelőre azonban csak az s = ct összefüggést vesszük alapul.

5,1. ábra -

Az s = ct-ben a mozgásra jellemző c állandó mennyiséget, vagyis az útnak és a megtételére szükséges időnek a hányadosát, az egyenes vonalú
egyenletes mozgást végző test sebességének nevezzük. Az s = ct-ből s1 = ct1 és s2 = ct2 miatt (s2 – s1) = c(t2 – t1) is következik, és így

 ((4). egyenlet)

Az utóbbi összefüggés azt jelenti, hogy a sebességet nemcsak az időmérés kezdetétől mért s útból és t időből, hanem bármilyen s2 – s1 ≡ Δs
útszakaszból (pl. mozgó vonatnál két kilométerkő vagy távírópózna távolságából) és a megfelelő t2 – t1 ≡ Δt időtartamból is meghatározhatjuk.

Ha az utat, ill. a hosszúságot és az időt a fizikában meghonosodott módon alapmennyiségeknek választjuk, akkor a c = s/t egyenlettel definiált
sebesség ezekből leszármaztatott mennyiség. Hasonlóan, mint a hosszúság és az idő, a sebesség sem puszta szám, hanem „mérete” vagy
dimenziója van. Nevezetesen a sebesség dimenziója a hosszúság (l) dimenziójának és az idő (t) dimenziójának hányadosa; szokásos jelöléssel:

 ((5). egyenlet)

Valamely mennyiség dimenzióját úgy foghatjuk fel, mint e mennyiség összes lehetséges egységeinek gyűjtőnevét. Így a sebesség egységei a
választott hosszúság- és időegységeknek (cm, m, km; s, min, h stb.) megfelelően lehetnek pl. 1 cm/s ≡ 1 cm s–1, 1 m/s, 1 km/h stb. 1 cm/s
sebességgel mozog pl. az a test, amely 1 s alatt 1 cm utat tesz meg. A sebességegységek leszármaztatott egységek – éppúgy, mint pl. az 1 cm2, 1
m2 területegységek –, és egyúttal a dimenziót is mutatják. Egyik egységről a másikra könnyen áttérhetünk a következő példa szerint:
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A sebesség mérésére példaként meghatározzuk egy légpuskából kilőtt golyó sebességét. A golyót gyorsan forgó elektromotor meghosszabbított
tengelyére erősített két papírkorongon lőjük át a motor tengelyével párhuzamos irányban (5,2. ábra). A c = Δs/Δt hányadosban most Δs (= 30 cm)
a két papiroslap egymástól való távolsága, Δt pedig kiszámítható a motornak fordulatszámmérőn leolvasott n fordulatszámából (n = 2400/min = 40/
s) és abból a könnyen megmérhető Δφ ( = 62°) szögből, amelyet a második papiroskorongon ütött lyukat a korong közepével összekötő egyenes
bezár az első korongon hasonlóan kapott egyenessel. Mivel a korongok egy teljes körülfordulásához, azaz 360°-os szög leírásához szükséges idő
1/n, a Δφ szögelfordulás ideje:

és így

5,2. ábra -

3. Hangsúlyozzuk, hogy s = ct-ben és általában a fizikai mennyiségek közt fennálló egyenletekben a mennyiségeket szimbolizáló betűk a
mértékszámot (számértéket) és az egységeket együtt jelentik. Formailag: fizikai mennyiség = számérték  mértékegység, pl. s = 10 cm, c = 5 cm/s,
t = 2 s. Az ilyen „mennyiségegyenletek” (pl. s = ct) két oldalán nemcsak a számértékeknek, hanem a dimenzióknak is meg kell egyezniök. Gyakran
éppen ezen az alapon lehet hibákat, sajtóhibákat felismerni. Ha pl. s utat, c sebességet, t időt jelent, s = ct2 feltétlenül hibás egyenlet.
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A mennyiségegyenletekkel szemben a „számértékegyenletekben” a betűk csak a számértéket jelentik. Ezeknek az egyenleteknek az alakja függ

a használt egységektől, és ezért az utóbbiakat mindig meg kell adni. Számérték-egyenletek pl.: s = ct (s m-ben, c m/s-ban, t s-ban) és (s
m-ben, c km/h-ban, t s-ban).

A számértékegyenletek a fizikában lehetőleg kerülendők. Ha azonban valamilyen okból, esetleg grafikus ábrázolásnál pl. az s = ct egyenlet két oldalán
logaritmust vennénk (log s = log c + log t), akkor s, c és t csak számértékeket jelenthetnek, mert csak nevezetlen számok logaritmusának van értelme.

Gyakran előfordul a következő kijelentés: „Mivel s = ct-ből t = 1-re c = s következik, a sebesség az időegység alatt megtett út.” Ez a kifejezés nem
korrekt, mert a sebesség nem út. A „t = 1” (tehát nem t = 1 s) helyettesítés arra utal, hogy a következtetésnél számértékegyenlet szolgált alapul, és
ezért csak azt lehet mondani, hogy a sebesség számértéke egyenlő az időegység alatt megtett út számértékével.

6. §. Szabadesés. Gyorsulás

1. Ha pl. követ, vasgolyót és papirosszeletet egyidejűleg ugyanolyan magasságból ejtünk, a kő és a vasgolyó esését egyformának látjuk, a
papirosszelet viszont bonyolultabb mozgás után később ér földre. Arra gondolhatunk, hogy mozgását a levegő befolyásolja. Valóban, ha az említett
testeket olyan (kb. 2 m hosszú és néhány cm átmérőjű) üvegcsőben ejtjük, amelyből a levegőt kiszivattyúztuk, mozgásukban semmi különbséget
sem találunk. Ilyen kísérletek alapján mondhatjuk, hogy légüres térben minden test egyformán esik. Ez a függőlegesen lefelé irányuló mozgás, a
szabadesés, nem nagyon nagy magasságból elejtett kődarabnál és hasonló testeknél levegőben is tanulmányozható, mert ezeknél a testeknél a
levegő befolyása igen kicsiny.

Azt a kérdést, hogyan függ a szabadon eső test útja az időtől, nagyobb magasságokból való ejtéseknél pl. metronómmal vagy stopperórával
vizsgálhatjuk – 1. az 1. § 2.-ban közölt példát –, kisebb magasságoknál pedig pl. a 6,1. ábrán vázolt kísérlettel. Eső test gyanánt kb. 0,5 m hosszú,
papirossal bevont lécet választunk, amelyre egy motorral függőleges tengely körül egyenletesen forgatott tartóból kiömlő vékony tintasugár pl. 1/25
s-onként jeleket ír le. (A tintatartót oldalán nyílással ellátott henger veszi körül, amelyet az ábra nem tüntet fel. A két egymás utáni jel közti időtartamot
fordulatszámláló segítségével vagy ismert áttétellel lelassított korong körülfordulási idejének stopperórával való mérésével határozhatjuk meg; mi
„szinkronmotort” alkalmaztunk.) A megfelelő időpillanatban esni engedett lécen a 6,2. ábrán látható jeleket kapjuk.
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6,1. ábra -
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6,2. ábra -

Ezeknek a jeleknek a kezdőponttól (s = 0, t = 0) való s távolságait lemérve, a következő adatokat nyertük:

 ((1). egyenlet)

A harmadik sorban álló, a mérési adatokból számított s/t2 hányadosok a fenti méréseknél alig elkerülhető néhány százalékos hiba erejéig egy
állandóval, k ≈ 510 cm/s2-tel, a pontosabb mérések szerint k = 490,5 cm/s2-tel egyenlők.

A fentiek alapján a szabadon eső test útja arányos az idő négyzetével:

 ((2). egyenlet)

A t = 1, 2, 3, … s alatt megtett utak tehát rendre: s ≈ 5, 20, 45, … m.



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

9

A (2) összefüggés sok más kísérlettel is megállapítható. A Morin-féle ejtőgépen pl. drótokon vezetett test esése közben ceruzával vonalat ír le
függőleges tengely körül egyenletesen forgó henger palástjára. Az így kapott görbének (6,3. ábra) abszcisszái a t időkkel arányosak, ordinátái pedig
közvetlenül az s utakat jelentik. A görbe tehát az s és a t közti összefüggés grafikus ábrázolása, az út–idő diagram, amely a szabadesésnél az s = kt2-
nek megfelelő parabola. – A s-nek t2-tel való arányossága érzékeltethető már az egyszerű ejtőzsinórral is (6,4. ábra): az elejtés után a négyzetesen
növekvő távolságban (pl. 20, 80, 180, 320 cm) felerősített ólomgolyók koppanásai egyenlő időközökben hallatszanak.

6,3. ábra -
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6,4. ábra -

2. Hogy a szabadon eső test sebességéről pontos értelemben beszélhessünk, az eddig csak az egyenletes mozgásra értelmezett sebességfogalmat
(c = s/t, vagy c = Δs/Δt) általánosítanunk kell. Ha a test a t időpillanatot követő Δt időközben a Δs útszakaszt teszi meg, a hányados a test
középsebessége a t-től t + Δt-ig terjedő időközben. A  középsebesség egy olyan test sebessége lenne, amely Δt idő alatt a Δs utat egyenletes
mozgással teszi meg. A -t mérési adatokból is kiszámíthatjuk [pl. (1) alapján a 0 és 1/25, az 1/25 és 2/25, … s-ok közti időközökre], de az út és
az idő közötti összefüggés birtokában számítással pontosabban meghatározhatjuk. A szabadesésnél s = kt2 miatt Δs = k(t + Δt)2 – kt2, és így a
középsebesség (amelynek számértéke az út–idő diagram P és P1 pontjain átmenő szelő iránytangensével egyenlő; 6,5. ábra):

 ((3). egyenlet)
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6,5. ábra -

Látható, hogy  a t időponton kívül a Δt időtartamtól is függ, és így a valódi mozgás jellemzésére csak akkor alkalmas, ha a Δt időköz megfelelően
kicsiny. Legyen pl. t = 2 s, és válasszuk a Δt időközöket rendre 1, 0,1, 0,01, 0,001 s-nak. E négy esetben (3)-ból a k ≈ 5ms–2 értékkel rendre a
következőket kapjuk: ν = 25, 20,5, 20,05, 20,005 m s–1. Ha Δt-t egyre kisebbre választjuk, az így adódó Δs/Δt hányadosok egyre jobban közelednek
egy „határértékhez” – példánkban, t = 2 s-nál, 20 cm s–1-hez –, amely már csak t-től függ, Δt-től nem; (3) alapján ugyanis Δt → 0-ra ν → 2 kt. (Ez a
határérték számértékben az út–idő diagram P pontjában húzott érintő iránytangensével egyenlő.) Abból a szemléletből kiindulva, hogy a sebesség a
mozgó testnek olyan tulajdonsága, amellyel a test minden időpillanatban rendelkezik, a most meghatározott határértéket nevezzük a test momentán-
vagy pillanatnyi sebességének. Ezek szerint a szabadon eső test sebessége a t időpillanatban:

 ((4). egyenlet)

vagyis az idővel arányosan növekszik. A t = 1, 2, 3, … s időpillanatokban rendre: ν ≈ 10, 20, 30, … m s–1. Ha csak röviden sebességet említünk,
ezen mindig a pillanatnyi sebességet értjük.

3. A sebesség időbeli változását jellemezhetjük a Δt idő alatti Δv sebességváltozás és Δt hányadosával, amelyet általánosan „középgyorsulásnak” (a)
hívnak. A szabadesésnél ez az

 ((5). egyenlet)
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mennyiség nem függ a Δt időköztől, és így egyszerűen gyorsulásnak (a) nevezhető, de nem függ a t-től sem. Következésképpen a szabadon eső
test gyorsulása időben állandó; ezt a gyorsulást nehézségi gyorsulásnak nevezzük, és g-vel jelöljük:

 ((6). egyenlet)

A g fenti értéke a mi szélességi körünkre és a tengerszintre vonatkozik; g ugyanis később említendő okokból függ a földrajzi szélességtől (az
egyenlítőtől a sarkokig kereken 978-ról 983 cm s–2-re növekszik), a magasságtól és más tényezőktől is (55. §).

A gyorsulás dimenziója (5) alapján: [a] = [v]/[t] = [lt –2], mint ezt a már felírt cm s–2, m s–2 gyorsulásegységek is mutatják. A cm s–2 egységet a
szabadesés törvényeit felfedező Galilei tiszteletére galileinek (gal) is hívják.

A (2) és a (4) egyenletekben (6) alapján k = g/2-t helyettesítve, összefoglaljuk a szabadesés törvényeit:

 ((7). egyenlet)

 ((8). egyenlet)

 ((9). egyenlet)

Az s út megtételére szükséges idő (7) alapján:

 ((10). egyenlet)

Ezt (8)-ba helyettesítve, kapjuk, hogy a test sebessége s út befutása után, tehát egyúttal egy s magasságból földre érkező test végsebessége:

 ((11). egyenlet)

7. §. A sebesség és a gyorsulás tetszés szerinti egyenes vonalú mozgásoknál

1. A szabadesésnél mondottak alapján a sebesség és a gyorsulás fogalmat könnyen általánosíthatjuk bármilyen egyenes vonalú mozgásra. A pályát
X tengelynek választva, a pontszerű test mozgását (5,1) szerint az

 ((1). egyenlet)
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egyenlet írja le. A testnek a t időpillanatot követő Δt időtartam alatti elmozdulása4: Δx = f(t + Δt) – f(t), ennek és Δt-nek hányadosa a középsebesség:

 ((2). egyenlet)

amely általában t-től is és Δt-től is függ. Ha most a mozgás pontos jellemzése céljából a Δt időközt egyre kisebbnek választjuk, úgyhogy Δt a zérushoz
tart (Δt → 0), akkor a fenti Δx/Δt differenciahányados általában egy meghatározott határértékhez közeledik, amely már csak t-nek függvénye. Ezt a
határértéket, tehát a középsebesség Δt → 0-ra adódó határértékét (limesét) nevezzük az anyagi pont t időpillanathoz tartozó sebességének:

 ((3). egyenlet)

A szóban forgó határértéket – geometriailag az x = f(t) görbe t abszcisszájú pontjához tartozó érintő iránytangensét – a matematikában az x = f(t)
függvény t szerinti (első) differenciálhányadosának vagy deriváltjának nevezik, és dx/dt-vel vagy f'(t)-vel jelölik:

 ((4). egyenlet)

Amikor a 6. § (3) egyenletéből (4)-re jutottunk, speciálisan az f(t) = kt2 függvény differenciálhányadosát határoztuk meg, és ezt 2kt-nek találtuk.5

A fentiek alapján egyenes vonalú (az X tengely menti) mozgásoknál a sebesség (νx) a mozgó pont x koordinátájának – a sebesség v nagysága
pedig az útnak – idő szerinti differenciálhányadosa:

 ((5a–b). egyenlet)

vx = ± v aszerint, amint a test a tekintetbe vett t időpillanatban az X tengely pozitív vagy negatív irányában mozog. (A vx és v jelölések összhangban
vannak a sebesség későbbi, általános definíciójával; 10. §.)

4 Az elmozdulás és a megtett út általában nem egyenlők: ha pl. a test Δt idő alatt az x1 = 2 cm koordinátájú pontból az x2 = – 4 cm, majd innen visszafelé az x3 = – 1 cm pontba jut, a Δt idő alatti
elmozdulás Δx = x3 – x1 = –3 cm, a megtett út viszont Δs =| x2 – xl | + | x3 – x2 | = 9 cm. Ha azonban a Δt idő alatt a mozgás egy irányú – elegendő kicsiny Δt-nél ez általában mindig így van –, akkor
a (pozitív vagy negatív) elmozdulás abszolút értéke egyenlő a megtett úttal: Δx = ± Δs.
5 Tárgyalásunkban sokáig csak az állandó (C), a hatvány (tn, n bármilyen szám), a sin nt és a cos nt differenciálhányadosai fognak előfordulni; ezek a következők:

Azonnal látható továbbá a (4) definícióból, hogy
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2. Mint ahogy a pont x = f(t) koordinátájának időbeli változását durván a Δx/Δt középsebességgel, majd pontosan a vx = dx/dt (pillanatnyi) sebességgel
jellemeztük, ugyanúgy jellemezhetjük a pont vx = vx (t) sebességének időbeli változását közelítőleg az

 ((6). egyenlet)

középgyorsulással, pontosan pedig az -nek Δt → 0-ra adódó határértékével, a dvx/dt (pillanatnyi) gyorsulással: Egyenes vonalú (X tengely menti)
mozgásoknál a gyorsulás a mozgó pont vx sebességének az idő szerinti differenciálhányadosa, vagy – mivel vx =

dx/dt – az x koordináta idő szerinti második differenciálhányadosa:

 ((7). egyenlet)

Az ax gyorsulás (ax ≈ Δvx/Δt-ből láthatóan) pozitív, ha a pozitív X irányban mozgó pont sebessége nő, vagy ha a negatív X irányban mozgó pont
sebességének abszolút értéke csökken: egyébként ax negatív vagy zérus. A gyorsulás nagyságát vagy abszolút értékét a-val jelölve, a két esetnek

megfelelően 

Míg a sebesség a mindennapi életben is gyakran használt, szemléletes fogalom, addig a gyorsulás bevezetése ebből a szempontból kevésbé látszik
indokoltnak. Felmerülhet az a kérdés is, hogy ha már a gyorsulást definiáltuk, miért nem vezetjük be a gyorsulás időbeli változását jellemző dax/dt
mennyiséget és így tovább. Ezekre a kérdésekre a választ a dinamika adja meg: mint ott látni fogjuk, a gyorsulás alapvető jelentőségű, az időbeli
változásait jellemző „magasabbrendű gyorsulásoknak” viszont alig van szerepük.

Az az (egyenes vonalú) mozgás, amelynek gyorsulása zérus, azaz sebessége állandó, a már tárgyalt egyenes vonalú egyenletes mozgás. Minden
más mozgást változó vagy gyorsuló mozgásnak nevezünk, akkor is, ha a sebesség nagysága az idővel csökken, vagyis a mozgás „lassul”.

Speciálisan az olyan egyenes vonalú mozgást, amelynek gyorsulása állandó (ax = ± a = const), egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgásnak
hívjuk. Ilyen mozgás pl. a szabadesés, amelynél a = g (6. §). Az egyenletesen gyorsuló mozgásnál abban az esetben, ha a test a t = 0 időpillanatban
zérus kezdősebességgel indul el, a szabadeséshez hasonlóan a t idő alatt megtett s út és a t időponthoz tartozó v sebesség:

 ((8a–b). egyenlet)

Általános esetben, amikor az állandó ax gyorsulással mozgó test t = 0-nál az x0 helyen van, és sebessége ekkor vx0 (= ± v0), a test helyét és
sebességét a t időpontban a következő egyenletek adják meg:

 ((9a–b). egyenlet)
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(Ezzel az esettel pl. a függőleges hajításnál fogunk találkozni, 11. §.)

A sebesség és a gyorsulás fogalmának szemléltetésére a 7,1a–c ábrák mutatják rendre az út–idő, sebesség–idő, gyorsulás–idő diagramokat egy
vonat két állomás közti mozgására vonatkozólag. A mondottaknak megfelelően a vx(t) görbét úgy származtathatjuk az x(t) görbéből, hogy az utóbbi
görbe különböző t-khez tartozó érintőinek iránytangensét ábrázoljuk t függvényeként. Hasonlóan adódik az ax(t) görbe a vx(t) görbéből. A diagramok
szerint a mozgás a középső szakaszban egyenletesnek, az indulási és a fékezési szakaszok legnagyobb részében pedig egyenletesen gyorsulónak
tekinthető. A fékezési szakaszban a gyorsulás negatív.
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7,1. ábra -

8. §. Harmonikus rezgő mozgás

A nem egyenletesen gyorsuló egyenes vonalú mozgások egyik fontos típusa az a mozgás, amelyet pl. csavarrugóra függesztett test (8,1. ábra)
vagy két rugó közt levő test (8,2. ábra) végez, ha nyugalmi helyzetéből függőleges, ill. vízszintes egyenes mentén kimozdítjuk, és azután magára
hagyjuk. A szélső helyzetéből elengedett test a nyugalmi helyzeten áthaladva, elér a másik oldalon is egy szélső helyzetet, innen visszatér az indulási
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helyzetbe – amelyet nem egészen ér el, de a most következőkben ettől a „csillapodástól” eltekintünk –, majd mozgásának ezt a szakaszát egyre
megismétli: a mozgás a periodikus mozgások vagy rezgések nagy csoportjába tartozik.

8,1. ábra -

A kvantitatív leírás céljából válasszuk az egyenes vonalú pályát X tengelynek, amelynek O kezdőpontja essék egybe a test (pl. golyó) nyugalmi
helyzetével. Ebben az esetben a test x koordinátáját – az O-tól mért, megfelelő előjellel ellátott távolságot – kitérésnek (elongációnak) is nevezik.
Az első kérdés, hogyan függ az x kitérés a t időtől? Ezt megtudhatjuk pl. úgy, hogy a testre kis csúcsot erősítünk (8,2. ábra), és a csúcs alatt
egy bekormozott üveglapot a pályára merőleges egyenes mentén állandó sebességgel elhúzunk. Ha eközben a test nyugalomban van, akkor az
üveglemezen egyenes vonalat (OD), ha pedig rezeg, akkor „hullámvonalat” kapunk (8,3. ábra, jobboldalt). Ez a görbe – mivel pontjainak az Otx
koordináta-rendszerben mért ordinátái maguk az x kitérések, abszcisszái pedig az üveglap egyenletes mozgása miatt a t idővel arányosak – nem
más, mint a kitérés–idő diagram, vagyis a keresett x – x(t) összefüggés grafikus képe. Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a görbe színuszgörbe.
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8,2. ábra -

8,3. ábra -

Az egy teljes rezgés (a diagramon az OABCD „alapszakasz”) megtételére szükséges T időt rezgésidőnek vagy periódusnak, a maximális x0 kitérést
pedig a rezgés amplitúdójának nevezzük. Ha az időt attól a pillanattól kezdjük számítani, amikor a test a nyugalmi helyzeten a választott pozitív
irányban áthalad (t = 0-nál x = 0, majd pozitív; 8,3. ábra), akkor ugyanez a mozgásállapot legközelebb a t = T időben következik be. Így, mivel a
színuszfüggvény 2π szerint periodikus, a kitérést mint az idő függvényét az

 ((1). egyenlet)



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

19

kifejezés írja le. A t = 0, T/4, T/2, 3T/4, T, … időpontokhoz tartozó kitérések rendre: x = 0, x0, 0, –x0, 0, … . Az (1) egyenlettel jellemzett mozgást
harmonikus rezgő mozgásnak, másképpen harmonikus vagy színuszrezgésnek is hívjuk.

Sokszor hasznosnak bizonyul az a megállapítás, hogy körpályán egyenletesen mozgó pont vetülete a kör síkjában fekvő egyenesre harmonikus
rezgő mozgást végez. Valóban, ha az O1 középpontú, x0 sugarú körpályán egyenletesen mozgó P pont (8,3. ábra, baloldalt) egyszeri körülfutási
ideje T, vagyis az O1P sugár T idő alatt 2π szöggel fordul el, akkor a t időhöz tartozó szögelfordulás: φ = 2πt/T, és így az O1P-nek az X tengelyre való
vetülete: x = x0 sin φ = x0 sin (2πt/T). Ezek szerint pl. azt, hogy a csavarrugóra függesztett test (8,1. ábra) harmonikus rezgő mozgást végez, úgy is
kimutathatjuk, hogy ezt a mozgást összehasonlítjuk egy vízszintes tengely körül egyenletesen forgó korongra szerelt golyó falra vetített árnyékának
mozgásával. Megfelelő fordulatszám mellett a két mozgás valóban egyformának mutatkozik.

Ha az időt nem a nyugalmi helyzeten való pozitív irányú átvonulástól kezdjük számítani, akkor a harmonikus rezgést leíró egyenlet (1)-nél általánosabb
alakja:

 ((2). egyenlet)

Most t = 0-hoz az x = x0 sin α kezdeti kitérés, ill. a körmozgásból való származtatásnál a φ = α szög tartozik. Pl. α = π/2-nél, vagyis ha az időt az x =
x0-nak megfelelő fordulóponttól számítjuk, (2) az x = x0 cos (2πt/T) alakba megy át, amely fizikai szempontból teljesen egyenértékű az (1) formulával.

A (2)-ben álló színuszfüggvény argumentumát, a (2πt/T) + α ≡ φ dimenzió nélküli vagy fokokban megadható mennyiséget a rezgés fázisának
(fázisszögének) nevezzük. Az α fázisállandó (kezdőfázis) értéke, mint láttuk, az időmérés kezdetétől függ, és ezért α az általánosság megszorítása
nélkül zérusnak választható, ha egyidejűleg csak egy rezgő mozgást tanulmányozunk. A φ fázis 0 és 2π (vagy 0° és 360°) közötti különböző
értékeihez különböző mozgásállapotok tartoznak. Jóllehet pl. φ1 = 30°-nál és φ2 = 150°-nál a kitérések egyenlők, a test a két esetnek megfelelő t1 és
t2 időpillanatokban ellentétes irányokban mozog (a sebességek ellentétes irányúak, l. alább), és így a mozgásállapot nem ugyanaz. Az egymástól
2π, 4π, 6π, …-vel különböző fázisokhoz viszont azonos mozgásállapotok tartoznak.

A harmonikus rezgés leírásánál a T rezgésidő helyett gyakran a

 ((3). egyenlet)

rezgésszám vagy frekvencia szerepel, amely számértékben az időegység alatt végzett rezgések számát jelenti. (Ha a test pl. T = 0,1 s alatt végez
1 rezgést, akkor 1 s-ra 10 rezgés esik.) A v dimenziója: [t]–1, egysége tehát pl. a s–1, más néven – Hertz német fizikus emlékére – hertz (Hz). A v-
nek 2π -szerese az ún. körfrekvencia:

 ((4). egyenlet)
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Ily módon az (1) harmonikus rezgés leírására az

 ((5a–c). egyenlet)

kifejezések bármelyike használható. Az első talán a legszemléletesebb, a második formailag a legegyszerűbb.

A harmonikus rezgést végző pont sebességét a 7. § szerint az x kitérés idő szerinti differenciálhányadosa adja. Így (5)-ből a sebesség:

 ((6). egyenlet)

A t = 0, T/4, T/2, 3T/4, T, … időpillanatokban rendre: vx = ωx0, –ωx0, 0, ωx0, … , tehát a sebesség zérus a fordulópontokban, és abszolút értékben
legnagyobb (ωx0) a nyugalmi helyzeten való átvonulások időpontjaiban.

A sebesség idő szerinti differenciálásával adódik a gyorsulás:

 ((7). egyenlet)

A t = 0, T/4, T/2, 3T/4, T, … időpillanatokban rendre: ax = 0, –ω2x0, 0, ω2x0, 0, …, tehát a gyorsulás zérus a nyugalmi helyzeten való átvonulások
időpontjaiban, és abszolút értékben legnagyobb a fordulópontokban. A kitérést, a sebességet és a gyorsulást az idő függvényében a 8,4a–c ábrák
tüntetik fel.
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8,4. ábra -

Mivel a (7)-ben álló x0 sin ωt tényező nem más, mint az x kitérés, fennáll:

 ((8a–b). egyenlet)

A harmonikus rezgő mozgásnál tehát a gyorsulás arányos a kitéréssel, és ezzel mindig ellentétes előjelű (irányú), amint azt a 8,4a és c ábrák is
mutatják.

Érvényes a fenti tétel megfordítása is, amelyet később többször fel fogunk használni: Ha valamely egyenes vonalú mozgásnál a gyorsulás arányos
és ellentétes előjelű az x koordinátával, vagyis ha
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 ((9). egyenlet)

akkor a mozgás harmonikus rezgő mozgás, amelynek rezgésideje:

 ((10). egyenlet)

T-nek ez a kifejezése (8a)-nak és (9)-nek összehasonlításából következik, eszerint ugyanis a 

Harmonikus rezgő mozgást végeznek pl. a rezgésbe hozott hangvilla pontjai is. Egy v = 320 Hz rezgésszámú (ω = 2010 s–1 körfrekvenciájú) hangvilla
x0 = 0,5 mm amplitúdóval rezgő pontjánál a sebesség maximális értéke: ωx0 ≈ 10 cm s–1, a gyorsulásé: ω2x0 ≈ 2 · 105 cm s–2. Ha egy test ekkora
gyorsulással egyenletesen gyorsuló mozgást végezne, az első másodperc alatt (s = at2/2 alapján) 1 km utat tenne meg.

9. §. Vektorok

1. Elmozdulások. A vektor fogalma. A görbe vonalú mozgások tanulmányozása előtt fontos új fogalmakkal kell megismerkednünk.

Az olyan mennyiségeket, amelyeket egyetlen számérték és a mértékegység teljesen meghatároz, skaláris mennyiségeknek nevezzük. Ilyenek pl. az
idő, a térfogat, a hőmérséklet, mert ha pl. megállapítjuk, hogy két esemény között 10 s idő telt el, egy edény térfogata 100 cm3, vagy hogy a levegő
hőmérséklete –5 °C, ezzel az időtartamot, a térfogatot, ill. a hőmérsékletet egyértelműen jellemeztük.

Vannak azonban másfajta mennyiségek is. Ha pl. azt mondjuk, hogy egy pontszerű testet egyenes vonalban 2 cm-rel elmozdítottunk, ezzel a test

elmozdulását még nem határoztuk meg egyértelműen: a kezdetben pl. az O pontban levő test az elmozdulás után egy sugarú gömbfelület

bármely P pontjában lehet. Az távolság csak az elmozdulás nagysága, magának az elmozdulásnak a jellemzésére még az elmozdulás irányát
is meg kell adni, ami két szöggel (a 4,1. ábrán látható ϑ és φ szögekkel) lehetséges. Az elmozdulás tehát olyan mennyiség, amely irányított

egyenesdarabbal, nyíllal jellemezhető, pl. , és amelyet a mértékegységtől eltekintve, három számadat határoz meg. Az  jelöléssel kapcsolatban
megjegyzendő, hogy az elmozdulás fogalmánál az O kezdőpont helyzete nem lényeges, éppúgy nem, mint az időtartamnál ennek kezdete.

Legyen két megadott elmozdulás, amelyeket az egyszerűség kedvéért közös kezdőpontból mérünk fel,  és  (9,1 ábra). Az O-ban levő anyagi

pont (vagy pl. egy ceruza hegye) az első elmozdulás után P1-be jut, innen pedig a második elmozdulás után – vagyis az  irányban 
távolsággal való elmozdulás után – a P pontba. Ha az elmozdulások sorrendjét felcseréljük, az anyagi pont O-ból először P2-be, másodszorra azonban
szintén P-be kerül. A két elmozdulást egyidejűleg is megvalósíthatjuk pl. úgy, hogy a 9,1. ábrán feltüntetett OAC háromszög vonalzót az OA egyenes

mentén  szakasszal elmozdítjuk, és eközben a ceruza hegyét a vonalzó OC oldala mentén  darabbal elhúzzuk; a ceruza hegye ekkor is P-be
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jut. Hasonlóan jön létre pl. a folyót átszelő csónaknak a parthoz viszonyított elmozdulása is. Ezek szerint az és  elmozdulások összetehetők

egyetlen elmozdulássá, amely független a részelmozdulások sorrendjétől (az elmozdulások függetlenségének elve). Az „eredő elmozdulást”

azonban nem a részelmozdulások  és  nagyságának összeadásával, hanem az ábrázolt „paralelogramma-szerkesztéssel” kapjuk meg. Ez az
ún. geometriai összeadás csak akkor redukálódik közönséges összeadássá, ill. kivonássá, ha a részelmozdulások megegyező, ill. ellentétes irányúak.

9,1. ábra -

Az elmozdulásokat és általánosan az olyan, irányított egyenesdarabbal jellemezhető, három számadattal meghatározott mennyiségeket, amelyek
ugyanúgy tehetők össze, mint az elmozdulások,6 vektormennyiségeknek vagy vektoroknak nevezzük. A vektorokat a skaláris mennyiségektől már
a jelölésben is megkülönböztetjük: pl. az „A vektort” A-val jelöljük (vastag betűvel; más jelölési módok:  , ), a vektor abszolút értékét vagy
nagyságát pedig A-val (a megfelelő dőlt betűvel; néha |A|-val is). A vektor abszolút értéke, amely megfelel a vektort ábrázoló nyíl hosszúságának, a
„nullvektor” esetétől eltekintve mindig pozitív, általában a mértékegységet is magában foglaló mennyiség, pl. elmozdulás esetében A = 2 cm.

Két vektort akkor és csak akkor tekintünk egyenlőnek, A = B, ha nagyságuk és irányuk is megegyezik (a dimenzión kívül). Pl. a 9,2. ábra esetében
A = B, viszont A ≠ C, noha A = C. Az elmozdulásoknál már említett kezdőpont térbeli helyzete a vektorok egyenlősége szempontjából közömbös.
(Lényeges lehet azonban a kezdő- vagy „támadópont” helyzete egyes vektor jellegű fizikai mennyiségek, pl. az erő hatása szempontjából; 31.§.)

6 Ez a feltétel lényeges, mert vannak olyan mennyiségek, amelyek ugyan egyértelműen jellemezhetők irányított egyenesdarabokkal, de nem követik az elmozdulások összetevésének szabályát, és
ezért nem vektorok. (Ilyenek pl. a merev test különböző tengelyek körüli elfordulásai; 30. § 3.)
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9,2. ábra -

2. A vektorok összeadását az elmozdulásoknál már megismert geometriai összeadással definiáljuk. Eszerint az A és a B vektorok A + B összegét –
más néven eredőjét, rezultánsát – a 9,3a ábrán látható paralelogramma-szerkesztéssel kapjuk, vagy még egyszerűbben úgy, hogy az A végpontjából
kiindulólag felrakjuk a B vektort, és az A kezdőpontjából a B végpontjába irányuló nyilat megrajzoljuk (9,3b ábra). Az A + B vektorhoz hasonló módon
egy C vektort hozzáadva, kapjuk az A + B + C vektort. Könnyen belátható, hogy a vektori összeadás kommutatív: A + B = B + A, továbbá asszociatív:
(A + B) + C = A + (B + C) = B + (A + C), l. 9,4. ábra. Az összeadás szabályából következik: ha A + B + C + … + N = 0, akkor az A, B, …, N vektorok
– amelyeknek nem kell egy síkban feküdniök – zárt sokszöget képeznek.

9,3. ábra -
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9,4. ábra -

Ha A és B ϑ szöget zárnak be egymással (9,3a ábra), akkor az A + B = R eredő R nagyságára nézve a koszinusztétel alapján fennáll:

 ((1). egyenlet)

az R-ek az A-val bezárt φ szögére nézvé pedig a színusztétel alapján:

 ((2). egyenlet)

Az A vektor negatívján, a – A vektoron értjük azt a vektort, amely A-hoz adva zérust ad eredményül: A + (–A) = 0; –A tehát az A-val egyenlő
nagyságú és ellentétes irányú vektor. Ennek alapján képezhetjük az A és B vektorok különbségét úgy, hogy A-hoz a –B vektort hozzáadjuk (9,5. ábra).

9,5. ábra -
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Az A vektornak egy k skaláris mennyiséggel való szorzata, kA, az a vektor, amelynek abszolút értéke |k|A, iránya pedig A-val egyező vagy ellentétes
aszerint, amint k pozitív vagy negatív. A-nak egy n skalárissal való osztása 1/n-nel való szorzással egyenértékű.

Egységvektornak nevezünk minden olyan vektort, amelynek abszolút értéke 1. Az A vektor irányába mutató egység vektor nyilvánvalóan A-nak és
A-nak a hányadosa:

 ((3). egyenlet)

3. A vektor komponensei. A vektorösszeadás szabálya alapján bármely vektort két vagy több vektor összegének tekinthetünk. Így pl. az A vektort
(9,6. ábra) a B és C vagy a D, E és F összetevő vagy komponensvektorok eredőjének (rezultánsának) foghatjuk fel: A = B + C = D + E + F. Az ilyen
vektorfelbontás nyilván végtelen sokféleképpen lehetséges, ha a komponensvektorokra nézve semmi feltételt sem kötünk ki.

9,6. ábra -

Egyértelmű azonban a felbontás pl. abban a fontos esetben, amelyben az A vektort három, páronként egymásra merőleges vektor összegeként
állítjuk elő. Ezzel a felbontással kapcsolatban vegyünk fel egy ΟΧYZ derékszögű koordinátarendszert, és az X, Y, Z tengelyek pozitív irányaiba
mutató egységvektorokat (alapvektorokat) jelöljük rendre i, j, k-val (9,7. ábra). Később említendő okokból megállapodunk abban, hogy mindig jobb
sodrású koordináta-rendszert használunk, amelynek X, Y, Z tengelyei vagy az i, j, k alapvektorok úgy következnek egymásra, mint a jobb kéznek
egymásra merőlegesen tartott hüvelyk-, mutató- és középső ujja. Ha mármost az O kezdőpontból kiindulólag felmért A vektor az X, Y, Z tengelyek
pozitív irányaival rendre az α, β, γ (0 és π közötti) szögeket zárja be, vagyis A vetületei a tengelyekre rendre

 ((4). egyenlet)

akkor az ábráról láthatóan az A vektor az Axi, Αyj és Azk vektorok, összege:
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 ((5). egyenlet)

Az Ax, Ay, Az skaláris mennyiségek, amelyek a 9,7. ábra esetében pozitívok, más irányú A vektoroknál azonban (4) értelmében negatívok és zérusok
is lehetnek, az A vektor derékszögű komponense7 – röviden: komponensei – az OXYZ koordináta-rendszerre vonatkozólag.

9,7. ábra -

A koordináta-rendszer O kezdőpontjából a P pontba irányuló elmozdulásnak megfelelő,

hosszúságdimenziójú vektor a P pont helyvektora (helyzet- vagy rádiuszvektora). Az r komponensei azonosak a P pont x, y, z koordinátáival,
tehát (5) értelmében

 ((6). egyenlet)

7 Sokan az Axi = Ax, Αyj = Ay, Azk = Az vektorokat nevezik komponenseknek. Mi ezekre a vektorokra (amelyek összege A : A = Ax + Ay + Az) a már említett „komponensvektor” elnevezést használjuk.
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Ha az A vektor nagysága és iránya, tehát A és az említett α, β, γ szögek, ill. a cos α, cos β, cos γ iránykoszinuszok ismeretesek, akkor A komponenseit
a (4) összefüggések egyértelműen megadják. Megfordítva: a vektort komponensei egyértelműen meghatározzák. A 9,7. ábra alapján ugyanis a

Pythagoras-tétel kétszeri alkalmazásával kapjuk: tehát a vektor abszolút értéke:

 ((7). egyenlet)

az A ismeretében pedig (4)-ből az iránykoszinuszok kiszámíthatók (cos α = Ax/A stb.). A három iránykoszinusz nem független egymástól, mert (4)-

nek az egyenletbe való helyettesítésével:

 ((8). egyenlet)

Abban a gyakori speciális esetben, amikor A az XY síkban van (Az = 0), a 9,8. ábra alapján

 ((9). egyenlet)

9,8. ábra -

Mivel a vektort komponensei egyértelműen meghatározzák, két vektor akkor és csak akkor egyenlő, A = B, ha

 ((10). egyenlet)

Ebből látható, hogy egy vektoregyenlet három közönséges (skaláris) egyenlettel egyenértékű.

Az A + B vektor x komponense az A + B-nek az X tengelyre való vetülete, amely nyilvánvalóan az A és B vetületeinek összege: Ax + Bx. Eszerint
egy vektori összeg komponensei az egyes vektorok megfelelő komponenseinek összegei.
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4. Két vektor szorzatát illetően – amint azt később sorra kerülő alkalmazások meg fogják mutatni – célszerűnek bizonyult kétféle szorzatot definiálni:

a) Az A és B vektorok skaláris szorzatán,8 AB-n értjük a két vektor abszolút értékének és a közbezárt szög (ϑ) koszinuszának szorzatát, vagyis az

 ((11). egyenlet)

skaláris mennyiséget. Mint látható, AB-t úgy is megkaphatjuk, hogy az egyik vektor nagyságát (A) megszorozzuk a másik vektornak az előbbi irányára
való vetületével (B cos ϑ). A skaláris szorzat nyilvánvalóan kommutatív: AB = BA. Értéke pozitív vagy negatív aszerint, amint a két vektor egymással
hegyes- vagy tompaszöget zár be. AB az A = 0 vagy B = 0 eseteken kívül akkor is zérus, ha a két vektor merőleges egymásra:

 ((12). egyenlet)

Speciálisan a 3.-ban bevezetett i, j, k egységvektorokra fennállnak az ij = 0, az ii = i2 = 1 és az ezekhez hasonló összefüggések:

 ((13). egyenlet)

Mint könnyen kimutatható, a skaláris szorzat disztributív: A(B + C) = AB + AC. Ezért, ha (5) alapján AB-t az

alakban írjuk, a jobb oldalon tagonként szorozhatunk. Az ekkor fellépő i2, ij, … szorzatoknál (13)-at figyelembe véve, kapjuk, hogy a skaláris szorzat
a két vektor komponenseivel a következőképpen fejezhető ki:

 ((14). egyenlet)

b) Az A és B vektorok vektori szorzatán,9 [AB]-n értjük azt a vektort, amelynek abszolút értéke a két vektor abszolút értékének és a közbezárt szög
(ϑ) szinuszának szorzata:

 ((15). egyenlet)

iránya pedig merőleges az A és B által meghatározott síkra úgy, hogy A, B és [AB] (ebben a sorrendben!) „jobb csavart” képezzenek. Ez azt jelenti,
hogy [AB] abba az irányba mutat, amelyben egy jobb menetű csavar halad előre, ha A-t – az első tényezőt – a B felé a rövidebbik úton forgatjuk
(9,9. ábra). E definícióból rögtön következik, hogy a vektorszorzat nem kommutatív, hanem

 ((16). egyenlet)

8 Másképpen belső szorzatnak hívják. Az AB-n kívül használatosak az A · B, (AB) és (A,B) jelölések is.
9 Másképpen külső szorzatnak hívják. Az [AB]-n kívül használatosak az [A,B] és A × B jelölések is.
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9,9. ábra -

A vektorszorzat, amelynek nagysága (15) szerint (a dimenziótól eltekintve) az A és B által meghatározott paralelogramma területével egyenlő, az A
= 0 vagy B = 0 eseteken kívül akkor is zérus, ha A és B egyező vagy ellentétes irányúak:

 ((17). egyenlet)

Speciálisan az OXYZ koordináta-rendszer i, j, k egységvektoraira nézve fennállnak az

 ((18a). egyenlet)

továbbá – jobb sodrású koordináta-rendszer esetén – az

 ((18b). egyenlet)

összefüggések. A vektori szorzat, mint azt itt bizonyítás nélkül említjük, disztributív: [A, (B + C)] = [AB] + [AC]. Ha tehát (5) alapján [AB]-t az

alakban írjuk, a jobb oldalon tagonként szorozhatunk, és (18a–b) alapján kapjuk:

 ((19). egyenlet)

Az i, j, k egységvektorok együtthatói (5) szerint nem mások, mint a vektori szorzat komponensei:
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 ((20). egyenlet)

5. Vektor differenciálása skaláris mennyiség szerint. Gyakran egy A vektor valamely t skaláris mennyiségnek, pl. az időnek a függvénye, vagyis t
változásával az A vektor is – általában mind nagyság, mind irány szerint – változik. Ezt a függvénykapcsolatot így jelölhetjük: A = A(t). A t Δt-vel
való megváltozásának megfelel az A vektor ΔA = A (t + Δt) – A(t) megváltozása; ennek és a Δt skaláris mennyiségnek a hányadosa, ΔA/Δt szintén
vektor (9,10. ábra). Az egyre kisebb idővel képezett ΔA/Δt hányadosok Δt → 0-ra általában egy meghatározott „határvektorhoz” közelednek, és ezt
a vektort hívjuk az A vektor t szerinti differenciálhányadosának:

 ((21). egyenlet)

9,10. ábra -

A ΔA/Δt vektor x komponense nyilvánvalóan [Ax(t + Δt) – Ax(t)]/Δt, és így könnyen belátható, hogy egy vektor differenciálhányadosának komponensei
a vektor megfelelő komponenseinek differenciálhányadosai.

Mivel vektorok differenciálhányadosát lényegében ugyanúgy definiáljuk, mint a skaláris függvényekét – csak vektori különbségek lépnek a
közönséges különbségek helyébe –, a skaláris függvények összegére és szorzatára vonatkozó differenciálási szabályok vektorok összegére és
szorzatára is átvihetők. Egy vektori összeg tehát tagonként differenciálható, a skaláris, ill. vektori szorzatnál pedig fennáll:

 ((22a–b). egyenlet)

10. §. A sebesség és a gyorsulás általános definíciója

1. Vektorok segítségével egyszerűen lehet a kinematikai alapfogalmakat úgy definiálni, hogy azok az anyagi pont legáltalánosabb, térgörbe menti
mozgására is alkalmazhatók.
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Az anyagi pont helyét megadhatjuk az O vonatkoztatási pontból – a vonatkoztatási rendszer egy tetszőlegesen választott pontjából – az anyagi
ponthoz húzott r helyvektorral, és így az anyagi pont mozgása kinematikai szempontból meg van határozva, ha ismerjük r-et mint az idő függvényét:

 ((1). egyenlet)

A helyvektor definíciója szerint az r végpontja által leírt görbe a mozgó pont pályája.

Egy meghatározott t időpillanatban legyen az anyagi pont pályájának P pontjában, Δt idő

múlva pedig a P' pontban (10,1. ábra). A vektor az anyagi pont Δt idő alatti elmozdulása, a pálya mentén mért  (pozitív)
ívhosszúság pedig – abban az esetben, ha a Δt idő alatti mozgás folyamán egy fordulópont sincsen – a Δt idő alatt megtett út. A t és a t + Δt
időpontok közötti mozgás irányáról és „gyorsaságáról” bizonyos mértékű felvilágosítást adhat az időegységre eső átlagos élmozdulás, vagyis a

vektor. Ez a vektor a t időpillanat közvetlen közelében végbemenő mozgást nyilvánvalóan annál pontosabban jellemzi, minél kisebbre
választjuk a Δt időközt (1. a 10,1. ábrán a Δt' és a Δt < Δt' időközökből meghatározott Δr/Δt-ket). A t időpillanathoz tartozó mozgásállapot pontos
jellemzésére tehát Δr/Δt-nek a Δt → 0-ra adódó határértéke, a dr/dt „sebességvektor” alkalmas: A sebességvektor vagy röviden sebesség a helyvektor
idő szerinti differenciálhányadosa:

 ((2). egyenlet)

a sebesség általában függ az időtől: v = v(t) a mozgó pont sebessége a t időpillanatban.10

A 10,1. ábra szerinti szerkesztésből kitűnik, hogy a Δr/Δt vektor iránya, amely a PP' szelő iránya, Δt → 0-ra az érintő irányába megy át. Az utóbbin
a két lehetséges irány közül mindig azt a (pozitívnak választott) irányt értjük, amely a mozgás irányába mutat. Az is belátható, hogy elegendő

kicsiny Δt-nél az elmozdulás nagysága alig különbözik a útszakasztól, Δt → 0-ra pedig |Δr|/Δt és Δs/Δt ugyanahhoz a határértékhez,
ds/dt-hez tartanak. Azt kaptuk tehát, hogy a sebesség iránya mindig a pálya érintőjének az iránya, a sebesség nagysága pedig az út idő szerinti
differenciálhányadosa:

 ((3). egyenlet)

A mozgó pont sebessége általában mind nagyság, mind irány szerint változik az idővel:

10 A sebesség vektorjellege a definícióból következik: az elmozdulásból való leszármaztatás módjánál fogva a sebességek ugyanúgy tehetők össze és bonthatók fel, mint az elmozdulások (9. §); ezt
a későbbiekben említendő tapasztalati tények is megerősítik. Hasonló megállapítás vonatkozik a gyorsulásra is.



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

33

a v(t + Δt) sebesség v(t)-től Δv = v(t + Δt) – v(t)-vel különbözik (10,2. ábra). A sebesség időbeli változását közelítőleg a Δv/Δt vektorral jellemezhetjük,
pontosan pedig a Δv/Δt-nek Δt → 0-ra adódó határértékével, a dv/dt „gyorsulásvektorral”: A gyorsulásvektor vagy röviden gyorsulás a sebességvektor
idő szerinti első differenciálhányadosa, vagy a helyvektor idő szerinti második differenciálhányadosa:

 ((4). egyenlet)

a gyorsulás általában függ az időtől: a = a(t) a mozgó pont gyorsulása a t időpillanatban. (Irányával és nagyságával később foglalkozunk; 12. §.)

10,1. ábra -
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10,2. ábra -

Minden olyan mozgást, amelynél a gyorsulásvektor nem zérus (a = dv/dt ≠ 0), vagyis a sebességvektor időben nem állandó, gyorsuló mozgásnak
nevezünk. Mivel görbe vonalú mozgásoknál a sebesség iránya feltétlenül változik, minden görbe vonalú mozgás gyorsuló mozgás, akkor is, ha a
sebesség nagysága állandó marad, mint pl. az egyenletes körmozgásnál (12. §). Ezek szerint az egyenes vonalú egyenletes mozgás kivételével
minden mozgás gyorsuló mozgás.11

2. Konkrét esetekben a mozgások leírásánál és az ezzel kapcsolatos számításoknál általában koordinátákkal és vektorkomponensekkel dolgozunk.
Igen gyakran használjuk a derékszögű koordinátákat és komponenseket, vagyis az r, v és a vektoroknak egy OXYZ derékszögű koordináta-rendszer
tengelyeire való vetületeit. Ekkor a 9. § szerint az r = r(t) vektoregyenletnek megfelelő, az anyagi pont mozgását leíró egyenletek:

 ((5). egyenlet)

Ezekből, v = dr/dt-nek megfelelően, differenciálással adódnak a sebesség derékszögű komponensei:

 ((6). egyenlet)

innen pedig újabb differenciálásijai, a = dv/dt-nek megfelelően, a gyorsulás derékszögű komponensei:

 ((7). egyenlet)

A sebesség és a gyorsulás nagysága:12

11 A v = dr/dt és a = dv/dt definíciókkal kapcsolatban megjegyezendő, hogy általában a sebesség v nagysága nem dr/dt, és a gyorsulás a nagysága nem dv/dt. Pl. egy körpályán (r = const) egyenletesen
(v = const) mozgó pont esetében dr/dt = 0, és dv/dt = 0, holott sem a sebesség nagysága, sem a gyorsulás nagysága nem zérus!
12 Ezek szerint pl. a v, v és vx jelölések közül v a sebességet, v a sebesség nagyságát, vx pedig a sebesség x komponensét jelenti, de olykor a kifejezésmód egyszerűsítése végett sebességnek
hívjuk v-t és vx-et is. Hasonló a helyzet más vektormennyiségeknél is (gyorsulás, erő, súly stb.).
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 ((8a–b). egyenlet)

a sebesség és a gyorsulás irányát pedig (v-nek és a-nak az X, Y, Z tengelyekkel bezárt 3–3 szögét) a

 ((9a–b). egyenlet)

összefüggésekből határozhatjuk meg.

A fenti egyenletek szemléletesen azt jelentik, hogy az anyagi pont legáltalánosabb, térgörbe menti mozgása felbontható három, egyenes vonalú
mozgásra, nevezetesen az anyagi pont koordinátatengelyekre való vetületeinek mozgására.

3. A sebesség v = dr/dt és a gyorsulás a = dv/dt definícióiból tisztán matematika úton, a differenciálhányados és a határozott integrál közti kapcsolatból
következnek az alábbiak:

a) Ha ismeretes a gyorsulás mint az idő függvénye, a (t), akkor a t1 – t0 idő alatti sebességváltozást a gyorsulás idő szerinti integrálásával kapjuk:

 ((10). egyenlet)

Derékszögű komponensekben kifejezve: és a két hasonló egyenlet; tulajdonképpen e három egyenlet egybefoglalása.

b) Ha ismeretes a v = v(t) sebesség, a t1 – t0 idő alatti elmozdulást a sebesség idő szerinti integrálásával kapjuk:

 ((11). egyenlet)

Derékszögű komponensekben: és a két hasonló egyenlet.

c) Végül, ν = ds/dt miatt: a t1 – t0 idő alatt megtett út a sebesség abszolút értékének idő szerinti integrálja:

 ((12). egyenlet)

11. §. Hajlítás. Egyenletes gyorsuló mozgás
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1. A vízszintes hajítás tanulmányozása céljából lökjünk el egy golyót vízszintes irányban, és egyidejűleg ugyanabból a magasságból ejtsünk le egy
másikat. Ezt könnyen megvalósíthatjuk a 11,1. ábrán vázolt készülékkel. A felső végén rögzített, pl. táblára erősített R rugó alsó vége érinti az
asztalkán nyugvó A golyót, a B golyót pedig az L lemezhez szorítja. A K kalapáccsal megütött rugó az A golyót elindítja, és ugyanekkor esni engedi
a B golyót.

11,1. ábra -

A kísérlet tanúsága szerint az elhajított, függőleges síkban mozgó A golyó ugyanakkor ér a vízszintes padlóra, mint a szabadon eső B, és mozgása
közben átmegy a G1, G2, G3 pontokban a táblára erősített kis drótgyűrűkön. A G1 G2, G3 pontokat úgy választottuk, hogy a vízszintes X, ill. a lefelé
mutató Z tengelyre való vetületeik (abszcisszáik, ill. ordinátáik) aránya:

x1 : x2 : x3 = 1 : 2 : 3,

ill.
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zl : z2 : z3 = 1 : 4 : 9.

Mivel az elhajított A golyó ordinátái a kísérlet szerint – a szabadesésnek megfelelően – négyzetesen nőnek az idővel (z = gt2/2), az OG1, OG2, OG3
ívek megtételére szükséges idők aránya: t1 : t2 : t3 = 1 : 2 : 3, tehát ugyanaz, mint az x1, x2, x3 abszcisszák aránya: az x a t-vel arányos. Ezek szerint
a vízszintesen hajított test mozgása összetehető egy vízszintes egyenes menti egyenletes mozgásból és a függőleges irányú szabadesésből. Ha
tehát az elhajítás pillanatában a testnek adott vízszintes irányú kezdősebesség nagysága v0, a vízszintes hajítást az

 ((1). egyenlet)

egyenletek írják le. A mozgást részletesebben mindjárt az általános esetnek, a ferde hajításnak a keretében tárgyaljuk.

2. A ferde hajításnál a test v0 kezdősebességének iránya a vízszintessel valamely α szöget zár be. A test a v0 vektoron átmenő függőleges síkban
mozog, amelyet OXZ síknak választunk, és a Z tengelyt most függőlegesen felfelé irányítjuk (11,2. ábra). Egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy az
elhajítás pillanatában, t = 0-nál a test az O kezdőpontban van; ugyancsak t = 0-nál a test sebességének, a kezdősebességnek x és z komponensei:
v0 cos α, ill. v0 sin α. Röviden, a választott kezdeti feltételek:

 ((2). egyenlet)

11,2. ábra -
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A vízszintes hajításnál nyert tapasztalat általánosítása szerint a mozgás most a v0 sebességű egyenes vonalú egyenletes mozgásból és a
szabadesésből tehető össze. Ezért a testnek pl. a t = 1, 2, 3, … s-ban elfoglalt P1, P2, P3, … helyét úgy szerkeszthetjük meg, hogy az

  … vektorok végpontjaiból kiindulólag rendre felrakjuk a függőlegesen lefelé mutató …

távolságokat. Általánosan, ha a test a t időpillanatban a P pontban van, az  helyvektor komponensei:
Így a ferde hajítást leíró egyenletek:

 ((3a–b). egyenlet)

Ezekből differenciálással – vagy a v0 sebesség vetületeinek és a szabadesés lefelé irányuló gt sebességének figyelembevételével – kapjuk, hogy
a sebesség komponensei:

 ((4a–b). egyenlet)

végül a gyorsulás komponensei:

 ((5a–b). egyenlet)

Ha (3a)-ból a t időt kifejezzük (α ≠ 90°-nál), és (3b)-be helyettesítjük, a test x és z koordinátái közti összefüggést kapjuk, amely a pálya egyenlete:

 ((6). egyenlet)

A pálya függőleges tengelyű parabola (hajítási parabola, 11,2. ábra).

A fenti egyenletek alapján könnyen válaszolhatunk több kérdésre, így pl. a ferdén felfelé irányuló hajításnál (sin α > 0) arra, hogy mennyi ideig
emelkedik a test. Nyilván annyi ideig (te), amíg a függőleges sebességkomponens zérus nem lesz: vz(te) = v0 sin α – gte = 0. Innen az emelkedés ideje:

 ((7). egyenlet)

Arra a th időre nézve, amely alatt a test a kezdőponton átmenő vízszintes síkba visszatér, z(th) = 0. A (3b)-ből kapjuk, hogy ez a th, a hajítási időtartam:

 ((8). egyenlet)
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A te emelkedési időhöz tartozó z koordináta, z(te) a hajítás magassága:

 ((9). egyenlet)

a th hajítási időtartamhoz tartozó x koordináta pedig a hajítás távolsága:

 ((10). egyenlet)

Ez a távolság adott v0 nagyságú kezdősebesség mellett akkor a legnagyobb – nevezetesen  – ha sin 2 α = 1, vagyis ha α = 45°. Minden olyan

távolságra, amely -nél kisebb, két szög alatt hajíthatjuk a testet: az α1 < 45° „lapos hajítással” és az α 2 = 90° – α1 „meredek hajítással”; fennáll
ugyanis: sin 2 α2= sin (180°–2 α1) = sin 2 α1.

A hajítás fenti törvényei magukban foglalják mint speciális eseteket a vízszintes hajítás (α = 0, vagy α = 180°), a függőlegesen fel- és lefelé való hajítás
(α = 90°, ill. α = – 90°),13 valamint a szabadesés (ν0 = 0) törvényeit is. A hajítások osztályába tehát a különböző kezdőfeltételeknek megfelelően
különböző mozgások tartoznak, de, mint láttuk, a gyorsulás bármilyen hajításnál ugyanaz: a függőlegesen lefelé irányuló g nehézségi gyorsulás.

A levegő befolyása miatt a mozgás eltér a fenti törvényektől, különösen nagyobb sebességű testek, pl. lövedékek esetén. A valóságos pálya a
megfelelő hajítási parabola alatt futó és a leszálló ágon meredekebben eső „ballisztikus görbe” (11,3. ábra).

11,3. ábra -

13 A függőlegesen felfelé való hajításnál (3b) és (4b) szerint az emelkedés ideje:  a hajítás magassága:
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3. Mivel a hajításnál a gyorsulás, a g nehézségi gyorsulás időben állandó, a hajítás speciális esete az egyenletesen gyorsuló mozgásoknak,
amelyeknél a = const (nagyság és irány szerint!). Az ilyen mozgásokat ugyanúgy írhatjuk le, mint a hajítást: Ha a test a t = 0 időben az O pontban
van, és kezdősebessége v0, akkor az a és a v0 vektorok meghatározta síkban felvéve az OXYZ koordináta-rendszert (úgy, hogy a Z tengely a
11,2. ábrának megfelelően az a-val ellentétes irányba mutasson), a mozgásra a (3a-b) és az ezt követő egyenletek érvényesek, csak g helyébe a
helyettesítendő. A pálya tehát a kezdeti feltételektől függően parabola vagy egyenes vonal.

12. §. Körmozgás. A gyorsulás felbontása tetszés szerinti mozgásoknál

1. Egyenletes körmozgást végez az anyagi pont akkor, ha körpályán egyenlő időközök alatt – bármilyen kicsinyek is ezek – egyenlő utakat tesz meg
mindig ugyanabban a körülfutási irányban. A t idő alatt megtett s út (ívhosszúság) tehát arányos az idővel:

 ((1). egyenlet)

ahol a v állandó a sebesség nagyságát jelenti. A sebesség (v) iránya tudvalevően a pálya érintőjének iránya, amely pontról pontra változik, és így
a mozgás gyorsuló mozgás.

A gyorsulás meghatározása céljából jelöljük a t időpillanatban P-ben levő anyagi pont sebességét -val (12,1. ábra); Δt idő múlva, a

út megtétele után a sebesség:  de a sebesség nagysága mindkét esetben v' vektort felmérjük a P-ből kiindulólag is, és megszerkesztjük a

vektort. A PAD egyenlő szárú háromszög P-nél levő szöge egyenlő a szöggel (mert ), és így az A-nál levő

szög: 90° – Δφ/2. Ha tehát Δt és ezzel együtt Δφ a zérushoz tart, az így adódó  gyorsulásvektor merőleges lesz a P-beli érintőre, vagyis a

kör középpontja felé irányul. Ami a gyorsulás nagyságát illeti, a PAD háromszög oldala igen kicsiny Δφ esetében:

ahol r a körpálya sugara. Mivel a Δs/Δt hányados Δt → 0-ra ds/dt = v felé tart, a gyorsulás nagysága: a = v2/r. Azt kaptuk tehát, hogy az egyenletes
körmozgásnál a gyorsulás a kör középpontja felé irányul, és nagysága:

 ((2). egyenlet)

Ez az állandó nagyságú, de folytonosan változó irányú gyorsulás az ún. centripetális gyorsulás (más néven normális vagy radiális gyorsulás).
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12,1. ábra -

Az egyenletes körmozgás igen egyszerűen leírható az r és φ síkbeli polárkoordinátákkal (12,2. ábra). Az r sugarú körpálya O középpontjából az

anyagi ponthoz húzott  helyvektor nagysága állandó, az r-nek egy rögzített egyenessel, pl. az OX tengellyel bezárt φ szöge pedig – ha t = 0-
nál φ = 0 – az idővel arányosan változik:

 ((3). egyenlet)

Általánosabban, ha t = 0-nál φ = φ0, akkor φ = φ0 + ωt. Az ω állandót, amely a helyvektor időegységre eső elfordulását jelenti, szögsebességnek
nevezzük. Mivel az (ívmértékben mért) szög dimenzió nélküli mennyiség, az ω dimenziója: [t–1], egysége tehát pl. a s–1. A szögsebességet
általánosabban – tetszés szerinti körmozgásoknál – a szög idő szerinti differenciálhányadosával definiáljuk:

 ((4). egyenlet)

Valamely körmozgás akkor egyenletes, ha a szögsebesség állandó. Egy rögzített tengely körül egyenletesen forgó merev test minden pontja – a
tengelyen fekvő pontok kivételével – egyenletes körmozgást végez ugyanazzal a szögsebességgel. (Az egyes pontok körmozgását helytelen forgó
mozgásnak nevezni, mert a kiterjedés nélküli pontnál forgásnak nincs értelme.)
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12,2. ábra -

Az (1) alatti s = vt egyenlet a (3b) alatti φ = ωt-ből nyilván r-rel való szorzással következik. Ezért az egyenletes körmozgásnál s és v a szögsebességgel
így fejezhető ki:

 ((5a–b). egyenlet)

Az az időtartam, amely alatt a mozgó pont a kör kerületet egyszer leírja, a keringési idő vagy periódus, T. Mivel T idő alatt a helyvektor 2π szöggel
fordul el, az időegységre eső szögelfordulás, vagyis a szögsebesség:

 ((6). egyenlet)

A T reciproka a fordulatszám vagy (forgási) frekvencia:

 ((7). egyenlet)

n dimenziója [t–1], egysége tehát pl. a s–1. A (7) szerint az egyenletes körmozgásnál az ω szögsebesség a frekvencia 2π-szerese, és ezért ω-t
körfrekvenciának is hívják.

Az egyenletes körmozgásnál az

 ((8). egyenlet)
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összefüggések alapján az s = rωt út, a sebesség v = rω nagysága és a centripetális gyorsulás a = v2/r nagysága több, egymással teljesen egyenértékű
alakban kifejezhető. Így pl.:

 ((9). egyenlet)

A centripetális gyorsulás vektort alakja:

 ((10). egyenlet)

mert ez az ω2r nagyságú vektor az r helyvektorral ellentétes irányú, tehát valóban a kör középpontja felé mutat.

Az egyenletes körmozgás speciális esete az ún. centrális mozgásoknak, amelyeknél a gyorsulás mindig egy meghatározott pont, a centrum felé
irányul (25. §).

Példa a (közelítőleg) egyenletes körmozgásra a Holdnak a Föld körüli keringése. A Holdnak a Föld középpontjától való (közepes) távolsága: r = 60,3
földsugár = 3,84 · 1010 cm, a keringési idő T = 27,3 nap = 2,36 · 106 s. Ezekből az adatokból kapjuk:

 ((11a–b). egyenlet)

A mozgás úgy is felfogható, hogy pl. a Δt = 1 s kis időköz alatt a Hold a pálya érintője irányában egyenes vonalban vΔt ≈ 1 km utat tesz meg, és

eközben a pálya sugara mentén egyenletesen gyorsuló mozgással  cm-rel közeledik a Föld felé. E két részmozgás eredményeképpen
az r távolság állandó marad.

Az egyenletes körmozgás derékszögű koordinátákban a 12,2. ábra szerint az x = r cos φ, y = r sin φ, vagyis φ = ωt miatt az

 ((12). egyenlet)

egyenletekkel írható le. A sebesség és a gyorsulás ezekből is könnyen megállapíthatók differenciálás útján.

2. Tetszés szerinti körmozgásnál az r, φ síkbeli polárkoordináták közül r, a körpálya sugara állandó, φ pedig az időnek ismert függvénye:

 ((13). egyenlet)

Általában az ω = dφ/dt szögsebesség és az
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 ((14). egyenlet)

szöggyorsulás is függ az időtől: α = α(t). Az α = const speciális esetben egyenletesen gyorsuló körmozgásról beszélünk.

A nem egyenletes körmozgásnál az a gyorsulás nem a kör középpontja felé irányul, hanem felbontható a már ismert – ω2r centripetális vagy normális
gyorsulás és az erre merőleges, az érintő irányába, vagyis a v sebesség irányába mutató

 ((15). egyenlet)

érintőleges vagy pálya menti gyorsulás vektori összegére (at, nagysága: dv/dt).

E tétel egyszerűen belátható. Nem egyenletes körmozgásnál a 12,1. ábrán látható

v vektor nagysága v helyett v + Δv, vagyis most a vektor a v nagyságú -ből és az ennek irányába eső, |Δv| nagyságú -ből tehető össze.

Így az időegységre eső sebességváltozás is két részre bontható:  a Δt → 0 határesetben változatlanul a centripetális gyorsulást adja, a
|Δv|/ Δt nagyságú  rész pedig Δt → 0-ra a |dv/dt| nagyságú érintőleges gyorsulásba megy át.

3. A gyorsulás az anyagi pont legáltalánosabb, térgörbe menti mozgásánál is lényegében a körmozgásnál megismert módon bontható fel, mivel a

pályának egy elegendő kicsiny  szakasza – amint azt a differenciálgeometria kimutatja – egy kör ívével helyettesíthető. E körnek, a P ponthoz

tartozó „simulósíkban” fekvő görbületi körnek a sugara, a P-hez tartozó görbületi sugár legyen R. (Közelítőleg 12,3. ábra.) Jelöljük továbbá
a P pontban húzott érintő irányába eső – a v sebesség irányába mutató – érintő-egységvektort t-vel (t = v/v), az erre merőlegesen a simulósíkban
fekvő és a görbe homorú oldala felé irányuló főnormális egységvektorát pedig n-nel. Ekkor, -t egy R sugarú körívnek tekintve, az előzők szerint

az anyagi pont gyorsulása a P pontban az  érintőleges vagy pálya menti gyorsulás és a  normális vagy centripetális gyorsulás eredője
(Huygens, 1629–95).
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12,3. ábra -

A simulósík az a sík, amelybe a P-hez tartozó t és a P'-höz tartozó, de P-ből felmért t' érintők által meghatározott sík átmegy a P' → P határesetben.
A P-ből kiinduló t, n és az ezekre merőleges b = [tn] binormális egységvektor együttesen a görbe kísérő triéderét alkotják, egy derékszögű, jobb
sodrású koordináta-rendszert. A pályának ez az ún. természetes koordináta-rendszere a pálya különböző pontjaiban más és más irányítású, mert
pl. a Q ponthoz más irányú t, n, b vektorok tartoznak, mint a P ponthoz (12,3. ábra). Az a tény, hogy a v sebesség mindig az érintő irányába mutat,
és nagysága ds/dt (10. §), továbbá a gyorsulás fent kapott felbontása azt jelentik, hogy a pálya természetes koordináta-rendszerében a sebesség
és a gyorsulás komponensei:

 ((16). egyenlet)

 ((17). egyenlet)

Mint látjuk, az at = dv/dt pálya menti gyorsuláskomponens csak a sebesség v nagyságának időbeli változásától függ, a pálya alakja ebből a
szempontból közömbös; egyenletes mozgásoknál (v = const) at = 0. Az an = v2/R normális gyorsuláskomponensre viszont a sebesség nagysága és
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a pálya alakja – a pálya mentén általában egyre változó 1/R görbület – a mérvadó; egyenes vonalú mozgásoknál  an= 0. Általános esetben a

gyorsulás nagysága: iránya pedig a t érintővektor irányával oly (a, t) szöget zár be, amelyre nézve cos (a, t) = at/a.

B) AZ ANYAGI PONT DINAMIKÁJA
a) A dinamika alapjai

13. §. A tehetetlenség törvénye. (A Newton-féle első axióma)

A kinematikában nem foglalkoztunk azzal, hogy egy test mozgásánál más testeknek mi a szerepe, és hogy van-e magának a mozgó testnek olyan
tulajdonsága, amely a mozgás szempontjából lényeges. A dinamikának mindenekelőtt ezekre a kérdésekre kell választ adnia.

Mindennapos tapasztalatok alapján bármely test (anyagi pont) mozgásánál meg tudunk nevezni egy vagy több más testet, amelynek a vizsgált
mozgásnál bizonyosan szerepe van. Pl. egy golyó elhajításakor kezünk vagy a golyót ellökő test ez a másik test, az elhajítás után pedig a mozgást a
Föld és a levegő befolyásolják: ha ezek a testek nem lennének jelen, a golyó másképpen mozogna. A levegő befolyásától sok esetben eltekinthetünk,
vagy azt kísérletileg kikapcsolhatjuk, a Föld befolyását pedig úgy küszöbölhetjük ki, hogy a golyót vízszintes sík lapon hozzuk mozgásba. Az ilyen
kísérletek szerint a meghatározott sebességgel ellökött golyó (vagy pl. jégen elütött korong) egyenes vonalban mozog, és sebességének nagysága
annál lassabban csökken, minél simább a sík lap felülete. Ebből arra következtethetünk, hogy a mozgást a sík lap, ill. a test és a sík lap közti
„súrlódás” befolyásolja, és ha ezt teljesen ki lehetne küszöbölni, a test az ellökéskor kapott sebességét változatlanul megtartaná. Ugyanerre lehet
következtetni indirekt úton pl. a vízszintes hajításból is: itt ugyan a test parabolapályán mozog, de ez a mozgás a 11. § alapján úgy származtatható,
hogy a test az elhajításkor kapott kezdősebesség irányának és nagyságának megfelelő egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, és ehhez járul
a Föld hatására létrejövő szabadesés.

A fenti tapasztalatok és meggondolások eredményét általánosítva a következőket mondhatjuk: Minden test (anyagi pont) megmarad a nyugalom
vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában, míg más testek hatásai állapotának megváltoztatására nem kényszerítik. Ez a Newton-
féle első axióma vagy a tehetetlenség törvénye. Tehetetlenségen értjük a testeknek azt az éppen az első axiómával kimondott tulajdonságát, hogy
sebességüket vagy speciálisan nyugalmi állapotukat külső befolyás hiányában megtartják, a sebesség megváltoztatására irányuló hatásoknak pedig
mintegy ellenszegülnek. A testek tehetetlenségének megnyilvánulására számos ismert példát lehet felhozni: vizespohár alól a papírlapot kiránthatjuk
anélkül, hogy a pohár megmozdulna; a hirtelen meginduló kocsiban hátradőlünk, hirtelen fékezésnél pedig előrebukunk stb.

A tehetetlenség törvényét speciális esetekre vonatkozólag már Galilei, Kepler (1571–1630) és Descartes (1596–1650) felismerték, de általános
alakban Newton mondta ki „A természetfilozófia matematikai alapelvei” (London, 1687) című híres művében. A Newton-féle megfogalmazásban –
„minden test megmarad a nyugalom vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában, hacsak ráható erők állapotának megváltoztatására nem
kényszerítik” – előforduló „erő” szót fentebb a „más testek hatásával” helyettesítettük, mivel az erő fogalmának pontosabb megvilágítását későbbre
kell halasztanunk.
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Az első axióma értelmében az egyenes vonalú egyenletes mozgás nemcsak kinematikai, hanem dinamikai szempontból is a legegyszerűbb mozgás:
ez ugyanis – a zérus sebességnek megfelelő nyugalmi állapottal együtt – a testnek az az állapota, amelynek fenntartásához külső befolyás, más
testek hatása nem szükséges. Az a körülmény, hogy egészen Galilei koráig ennek az ellenkezőjét hitték, mutatja, hogy az axióma nem valami magától
értetődő kijelentés. Valójában ez az axióma számos tapasztalatnak egy ideális határesetre való extrapolálása; közvetlen kísérletekkel nem igazolható,
mert egy testet sem lehet teljesen kivonni más testek hatása alól. Amikor egy test ténylegesen nyugalomban van, vagy egyenes vonalú egyenletes
mozgást végez, ez nem azt jelenti, mintha más testek egyáltalában nem hatnának a testre, hanem azt, hogy több hatás egymást kiegyenlíti (l. alább).

Maga az első axióma nem mondja meg, hogy a nyugalmi állapotot és a mozgást milyen vonatkoztatási rendszerhez kell viszonyítanunk. Ez a kérdés
pedig igen lényeges (4. §), mert hiszen pl. a Földhöz képest nyugvó test egy görbe vonalú pályán mozgó vasúti kocsihoz vagy az állócsillagokhoz
képest gyorsulással mozog. Newtonnak az a nézete, hogy a mozgások a mindig egyforma, mozdulatlan és a testekkel kapcsolatban nem álló
„abszolút térhez” viszonyíthatok, nem bizonyult helytállónak. Addig is, amíg ezekkel a kérdésekkel részletesebben foglalkozhatunk, feltesszük, hogy
van olyan vonatkoztatási rendszer, ún. tehetetlenségi rendszer vagy inerciarendszer, amelyben az első axióma és a mechanika további törvényei
érvényesek, és hogy az előadó teremhez vagy a Földhöz rögzített koordináta-rendszer (4. §) legalábbis közelítőleg ilyen rendszernek tekinthető.

Az inerciarendszerre vonatkozólag csak a tapasztalat, nevezetesen a már felállított mechanikai törvényeknek a jelenségekkel való összehasonlítása
nyújthat felvilágosítást. Ezért kell az inerciarendszer kérdését későbbre halasztanunk (F fejezet).

14. §. Erő és tömeg. A Newton-féle második axióma

Az első axiómából következik, hogy ha egy pontszerű testnek az inerciarendszerhez viszonyított v sebessége változik, azaz ha a testnek gyorsulása
van, ezt mindig más testek hatásának kell tulajdonítanunk. A testeknek egy más testre14 gyakorolt olyan hatását, amely e test sebességének
megváltozásában, a test gyorsulásában nyilvánul meg, erőhatásnak vagy röviden erőnek nevezzük.15 Ahelyett, hogy „a gyorsulással mozgó testre
más testek hatnak”, azt mondhatjuk, hogy a gyorsulással mozgó testre erő hat, vagy a testre más testek „erőt gyakorolnak”.

Az erőnek mint fizikai mennyiségnek a fogalma az „izomerő-érzetben” gyökeredzik. Az izomerő valóban az erők egyik fajtája, mert hiszen
izmaink segítségével különböző testeknek gyorsulásokat tudunk kölcsönözni. Mindennapos tapasztalataink alapján azonban másfajta erőket is
megnevezhetünk: A szabadon eső vagy elhajított test gyorsulását a Föld által a testre gyakorolt nehézségi erőnek – a test súlyának – tulajdonítjuk;
ha a testnek pl. egy megnyújtott csavarrugó vagy meghajlított acéllemez ad gyorsulást, rugalmas erőkről beszélünk, egy vízszintes lapon ellökött
test sebességének csökkenését pedig a súrlódási erő következményének tekinthetjük.

Mivel az eddigiek szerint az erőnek egy testre gyakorolt hatását a test gyorsulásából ismerhetjük fel, fel kell tételeznünk, hogy az erő és a
gyorsulás között valamilyen kapcsolat van, amely majd az erő mérését is lehetővé teszi. Erre a kapcsolatra vonatkozólag már izomerő-érzetünk is
adhat bizonyos tájékoztatást. Ha pl. egy sima, vízszintes lapon nyugvó fagolyót kezünkkel ellökünk, vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgást
végző golyó sebességét megváltoztatjuk, érzeteink szerint a golyóra annál nagyobb erőt kell gyakorolnunk, minél nagyobb a bizonyos időre eső
sebességváltozás, vagyis a gyorsulás. A golyó sebességének megváltoztatásához szükséges erőnek irányt is tulajdoníthatunk, nevezetesen a

14 A testen, amelynek mozgását vizsgáljuk, továbbra is mindig anyagi pontnak tekinthető testet, sebességen pedig mindig az inerciarendszerhez viszonyított sebességvektort értjük.
15 Pontosabban: az erő mint fizikai mennyiség mértéke a testek egy más testre gyakorolt minden olyan hatásának, amelynek folytán megváltozik vagy megváltozhatok a test mozgásállapota, azaz
a (pontszerű) test sebessége (akár nagyság, akár irány szerint).
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létrehozott gyorsulás irányát. Ha most a fagolyóhoz hasonló nagyságú vasgolyónak adunk ugyanakkora gyorsulást, mint az előbb a fagolyónak,
akkor érzeteink szerint az előzőnél nagyobb erőt kell kifejtenünk. Az első axiómánál említett szóval ezt úgy is kifejezhetjük, hogy a vasgolyónak
nagyobb a tehetetlensége, mint a fagolyónak, a vasgolyó jobban „ellenáll” a sebességének megváltoztatására irányuló hatásnak. A fentiek tehát
egyrészt arra utalnak, hogy egy meghatározott testre ható erő annál nagyobb, minél nagyobb a testnek adott gyorsulás, másrészt pedig az erő és
a gyorsulás közti összefüggésben szerepet kell játszania egy további, magára a mozgó testre jellemző, a test tehetetlenségének mértékét kifejező
fizikai mennyiségnek is. Ezt a mennyiséget a test tömegének, közelebbről a test tehetetlen tömegének nevezzük.

Az előzőkhöz hasonló, de pontosabb és izomerő-érzetünktől független megfigyeléseket végezhetünk pl. a következő, lényegében a harmonikus
rezgő mozgásnál már megismert módon (8.2. és 14,1. ábra). Két csavarrugó egy-egy végét rögzítjük, a szabad végekhez egy testet, pl. vashengert
erősítünk, és ezt egyúttal – a nehézségi erő hatásának kiküszöbölése céljából – hosszabb fonállal fel is függesztjük. Ha a testet nyugalmi helyzetéből
a rugók vízszintes tengelye mentén x0 távolsággal kimozdítjuk, majd magára hagyjuk, a test tudvalevőleg harmonikus rezgő mozgást végez. A
gyorsulás nagysága pl. az x0 koordinátájú fordulópontban (8,8a) szerint:

 ((1). egyenlet)

úgyhogy a0 a T rezgésidő és az x0 amplitúdó megmérésével könnyen meghatározható.

Adjunk a vashengernek pl. x0 = 1 cm, majd 2 és 3 cm kezdeti kitérést. A rezgésidőket mindhárom esetben egyenlőknek találjuk, és így (1) miatt a
második és a harmadik esetben a0 2-szer, 3-szor akkora, mint az első esetben. Az erő és a gyorsulás közötti kvantitatív összefüggésre vonatkozólag
a lehető legegyszerűbb megállapodás az, hogy a 2-szeres, 3-szoros gyorsulást 2-szer, 3-szor akkora erőnek tulajdonítjuk, vagyis a vashengerre
ható erőt a gyorsulással arányosnak tekintjük. (Ez a megállapodás a jelen esetben egyúttal azt is jelenti, hogy az erő az x kitéréssel arányos.)



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

49

14,1. ábra -

A vashenger helyett ugyanolyan méretű ólomhengert alkalmazva, a rezgésidő négyzetét kereken másfélszer nagyobbnak találjuk; ha pedig a
vashengerhez palástja mentén egy másik, ugyanolyan vashengert erősítünk, T2 kereken kétszer akkorának adódik, mint egy vashengernél. Az
(1) szerint tehát pl. az x0 = 1 cm-es kitérésnél az ólomhenger gyorsulása másfélszer, a kettős vashenger gyorsulása pedig kétszer kisebb a
vashengerénél, holott mind a három esetben feltehetően ugyanaz az erő hatott a testekre, mert hiszen a rugók megnyúlása és az egész mozgató
rendszer mindig ugyanaz volt. Hogy ugyanaz az erő az ólomhengeren másfélszer, a kettős vashengeren pedig kétszer kisebb gyorsulást létesít, mint
a vashengeren, ezt kézenfekvő annak tulajdonítani, hogy az ólomhenger tömege másfélszer, a kettős vashenger tömege kétszer nagyobb, mint a
vashengeré: ugyanazon erő mellett a gyorsulás a test tömegével fordítva arányos.

A fenti kísérletek által alátámasztott megállapodásokat egészen általános érvényűeknek fogadjuk el: Egy pontszerű test a gyorsulása egyenesen
arányos a testre haló (a gyorsulással egy irányúnak választott) F erővel, és fordítva arányos a test m tömegével: vagy, ami ugyanaz, az erő arányos
a test tömegének és gyorsulásának szorzatával:
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 ((2a–b). egyenlet)

Ez az összefüggés lényegében a Newton-féle második axióma; eredeti megfogalmazására nézve 1. 27. §.

A C arányossági tényező értéke az erő és a tömeg egységeinek megválasztásától függ. Mivel ezeket az egységeket még nem rögzítettük le,
megállapodhatunk abban, hogy C-t 1-nek vesszük. Így a Newton-féle második axióma matematikai alakja:

 ((3). egyenlet)

egy pontszerű testre ható eró egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. Ez az összefüggés a dinamika alapegyenlete. Jelentését és
ezzel kapcsolatban a tömeg és az erő fogalmát a továbbiakban fogjuk jobban megismerni.

A 18. §-ban látjuk majd, hogy F a testre ható valamennyi erő vektort összegét jelenti. Most még, bár az erőnek irányt is tulajdonítottunk, nem állíthatjuk,
hogy az erő vektormennyiség, mert ez a kérdés a vektor definíciója (9. §) szerint csak több erő összetevésénél dönthető el. Pusztán az F = ma-ból és
az a gyorsulás vektorjellegéből azért nem következik az erő vektorjellege, mert az erő nem „a tömeg és a gyorsulás szorzata”, nem azonos ma-val,
hanem a testeknek olyan hatása, amelyet az ma szorzattal mérünk; hogy pedig több ilyen hatás hogyan tevődik össze, erre nézve csak a tapasztalat
adhat felvilágosítást (18. §). Míg tehát az erő vektorjellege a tapasztalat útján eldöntendő kérdés, addig a sebesség és a gyorsulás egyszerűen az
elmozdulásból való leszármaztatásuk módjánál fogva, azaz definíció szerint vektormennyiségek.

15. §. A tömeg és az erő dinamikai mérése. A fizikai mértékrendszerek (CGS és MKS rendszer)

1. Dinamikai tömegmérés. A tömeg egységei. Ha az m1 és m2 tömegű testeknek egymás után ugyanaz az F nagyságú erő a1 és a2 nagyságú
gyorsulásokat ad, akkor a második axióma szerint F = m1a1 = m2a2. Innen

 ((1). egyenlet)

tehát a gyorsulások viszonyának megmérésével a két tömeg viszonya meghatározható. Hozzuk mind a két testet egymás után a 14. §-ban megismert
rugós készülékkel (amelyben a rugók tömege elhanyagolható a testek tömegéhez képest) x0 amplitúdójú harmonikus rezgő mozgásba. Ekkor a
megfelelő, pl. az x0-hoz tartozó al és a2 gyorsulások (14,1) szerint fordítva arányosak a rezgésidők négyzetével, és így a tömegek hányadosa
egyszerűen a rezgésidők megméréséből adódik:

 ((2). egyenlet)

Ilyen módon meggyőződhetünk pl. arról, hogy az m2/m1 viszony más F erő (más rugók és más x0-k) esetén is ugyanaz, vagyis valóban csak a
két testre jellemző. Kimutatható továbbá – egyszerű berendezésünkkel néhány százalékos relatív hibahatáron belül –, hogy ha pl. egy ólomhenger
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tömege másfélszer akkora, mint egy vashengeré, mó = 1,5 mv, akkor a vas- és az ólomhengerből összetett test tömege 2,5 mv. Általánosan, több
testből összetett test tömege az egyes testek tömegének összege. Ez a tétel, a tömegek additivitása azt is jelenti, hogy a tömeg skaláris mennyiség.

A fenti, gyorsulások mérésére visszavezethető „dinamikai tömegméréssel” a legkülönbözőbb testek tömegét (m2, m3 …) meghatározhatjuk, ha egy
megállapodás szerint választott test tömegét (m1) egységnek vesszük.

A tömeg egységei a fizikában a kilogramm (kg) és az erre alapozott egységek, elsősorban a kilogramm ezredrésze, a gramm (g).16 A
kilogramm a Párizs melletti Sèvres-ben őrzött, 90% platina és 10% irídium ötvözetéből készült hengernek, a nemzetközi kilogramm-prototípusnak
(őskilogrammnak) a tömege. Ez a tömeg egyenlő 1,000028 dm3 térfogatú, 4 °C-os hőmérsékletű, normális nyomáson levő víz tömegével. (Az
eredetileg tervbe vett 1 dm3 víz tömege helyett; 1 kg 4 °C-os víz térfogata tehát 1,000028 dm3 = 1 liter.) A méterprototípusokhoz hasonlóan a párizsi
őskilogrammal együtt készített többi prototípust sorsolás útján kiosztották a méterkonvenciót elfogadó államok között. Gyakran használt egységek
még: 1 tonna (t) = 103 kg, 1 milligramm (mg) = 10–3g, 1 mikrogramm vagy gamma (γ) – 10–6g.17

A tömeg a testek egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Pontos vizsgálatok szerint egy meghatározott test tömege (nem atomi méretű és nem túlságosan
nagy sebességű testek esetén) állandó, az időtől, helytől, a test mozgásától és a testre ható erőktől független mennyiségnek tekinthető. Két test
tömege m = F/a értelmében egyenlő, ha ugyanolyan nagy erő a két testnek egyenlő nagyságú gyorsulást kölcsönöz. Különböző anyagú, alakú,
nagyságú, halmazállapotú, hőmérsékletű, színű stb. testeknek lehet ugyanaz a tömege, másrészt pl. ugyanolyan anyagból való testek tömege lehet
különböző (l. alább a sűrűség fogalmát). Meghatározott testekből álló rendszer tömege – a rendszert alkotó testek tömegeinek összege – akkor is
változatlan marad, ha a rendszeren belül halmazállapot-változások vagy kémiai átalakulások mennek végbe. Ez a tömeg megmaradásának törvénye
(Lomonoszov, 1711–65; Lavoisier, 1743–94).

2. A mechanika fizikai mértékrendszerei. A kinematikában a hosszúságnak és az időnek mint alapmennyiségeknek dimenziójára, ill. egységeire
vezettük vissza a többi, leszármaztatott mennyiség – a sebesség és a gyorsulás – dimenzióját és egységeit. A mechanika felépítése azt mutatta, hogy
ha egy további, dinamikai jellegű mennyiséget is alapmennyiségnek választunk, akkor a három alapmennyiségből az említett értelemben minden
más mechanikai mennyiség leszármaztatható. A Gauss és Weber kezdeményezésére (1836) kialakult fizikai mértékrendszerekben a harmadik
alapmennyiség a tömeg, míg a technikai mértékrendszerekben az erő (16. §).

A fizikai mértékrendszerekben tehát a leszármaztatott mechanikai mennyiségek dimenzióit és egységeit a mechanikai törvényeket vagy definíciókat
kifejező egyenletek alapján a hosszúság (l), tömeg (m) és idő (t) dimenzióira, ill. egységeire vezetjük vissza. A dimenziók eszerint ilyen alakúak:
[lλmμtτ], ahol a λ, μ, τ kitevők (a mechanikában) pozitív vagy negatív egész számok, a zérust is beleértve. Ugyanilyen alakúak a megfelelő egységek is,
pl. cmλgμsτ. A hosszúság, a tömeg és az idő egységeinek, a három alapegységnek megválasztása szerint többféle fizikai mértékrendszer használatos,
leginkább a következő kettő:

a) CGS rendszer (más, nem helyes néven „abszolút mértékrendszer”), alapegységei a centiméter, gramm, secundum;

b) az MKS rendszer, alapegységei a méter, kilogramm, secundum.

16 A gramm jelölése, g – mint általában az egységek jelölései – közönséges szedésű, ún. álló betű, míg a nehézségi gyorsulás jele, g, kurzív szedésű.
17 A szakirodalomban is előforduló angolszász tömegegység: 1 pound (lb) = 0,453 592 kg.
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Ha a mechanikai törvényeket vagy definíciókat kifejező egyenleteket az 5. § szerint „mennyiségegyenletekként” írjuk – mi következetesen ezt tesszük
–, akkor ezek az egyenletek (pl. s = vt, F = ma) bármely mértékrendszerben ugyanolyan alakúak, mert hiszen a különböző mértékrendszerek
leszármaztatott egységeit éppen ezen egyenletek alapján határozzuk meg. Nem ajánlatos azonban ugyanabban az egyenletben különböző
rendszerek egységeit, tehát pl. cm-t és kg-ot alapul venni, mert ebben az esetben a fenti egyenletek alakja megváltozik, és így a lehetőleg kerülendő
„számértékegyenletekhez” jutunk (1.5. § és alább).

3. Az erő fizikai egységei. Dinamikai erőmérés. Az erő a fizikai mértékrendszerekben leszármaztatott mennyiség, amelynek dimenziója F = ma
alapján: [F] = [ma] = [mlt–2]. Ennek megfelelően az erő CGS egysége a g cm s–2, neve dyn:

 ((3). egyenlet)

nagyságú az az erő, amelynek hatására 1 g tömegű test 1 cm s–2 gyorsulással mozog; m = 1 g és a = 1 cm s-2 esetén ugyanis F = ma = 1 g cm
s-2 = 1 dyn. Az erő MKS-egysége a kg m s–2, neve newton:

 ((4). egyenlet)

nagyságú az az erő, amelynek hatására 1 kg tömegű test 1 m s–2 gyorsulással mozog.

Ha az erőt a tömeg és a gyorsulás megmérésével az F = ma alapegyenletből határozzuk meg, dinamikai erőmérésről beszélünk. Pl. a 14,1. ábránál
említett mérésnél m = 500 g, x0 = 3 cm, T = 1 s esetében a gyorsulás nagysága az x0 abszcisszájú fordulópontokban: a0 = 4π 2x0/T2 = 120 cm s–2,
és így a testre a fordulópontokban F = ma0 = 60 000 dyn = 0,6 newton nagyságú erő hat.

16. §. A súly. Az erő és a tömeg sztatikai mérése. A súlyos és a tehetetlen tömeg. Sűrűség és fajsúly

1. A súly. Sztatikai erőmérés. A légüres térben eső vagy elhajított test a g nehézségi gyorsulással mozog, tehát a második axióma szerint az m
tömegű testre a függőlegesen lefelé irányuló, mg nagyságú erő hat, amelyet a Föld által a testre gyakorolt nehézségi erőnek vagy súlynak – a test
súlyának –, néha súlyerőnek is nevezünk. Eszerint egy m tömegű test súlya:

 ((1). egyenlet)

A tapasztalat szerint g ugyanazon a helyen minden testre nézve ugyanaz, viszont függ a helytől (6. § 3.). Ezért ugyanazon a helyen a testek súlya
tömegükkel arányos, de ugyanannak a testnek a súlya a hellyel változik, ellentétben a mindenütt ugyanakkora tömeggel. Pl. 1 g tömegű test súlya
tengerszint magasságban, 45° földrajzi szélességnél kereken 981 dyn, az egyenlítőn 978, a sarkokon pedig 983 dyn. A súly tehát nem kizárólag a
testre jellemző tulajdonság, mint a test tömege, hanem olyan erő, amely a helytől is függ.18

Ha függőleges tengelyű csavarrugóra függesztünk egy testet (16,1a ábra), a rugó bizonyos mértékben megnyúlik, azután a test nyugalomban marad.
A második axióma szerint ekkor a = 0 miatt F = 0. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a testre semmiféle erő sem hat. Valójában feltételezhető, hogy

18 Mivel a tömeg a testek egyik tulajdonsága, a súly pedig erő, azért pl. a mérlegre nem ,,tömegeket helyezünk” vagy „súlyokat teszünk”, hanem bizonyos tömegű vagy súlyú testeket!
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a nehézségi erő ugyanúgy hat a nyugvó testre, mint a szabadon eső (vagy bárhogyan mozgó) testre,19 de az mg nehézségi erőn kívül a rugón
függő testre hat még a rugó megnyúlásából származó, felfelé irányuló és ugyancsak mg nagyságú erő is; e két erő eredője zérus, ezért marad a
test nyugalomban.

16,1. ábra -

Függesszünk az egyik végén rögzített csavarrugóra egymás után ismert m1, m2, … tömegű, azaz ismert m1g, m2g, … súlyú testeket, és jelöljük
meg a rugó melletti kereten az egyes megnyúlásokat. A megnyúlás – ha nem nagyon nagy – a tapasztalat szerint arányos a megnyújtó erővel,
tehát pl. 10, 20, … 100 gramm tömegnek, azaz (g = 981 cm s–2 esetén) 10 · 981, 20 · 981, 100 · 981 dyn erőnek rendre 1, 2, … 10 skálarésznyi
megnyúlás felel meg. Az ilyen módon hitelesített rugós mérlegek vagy dinamométerek (erőmérők), amelyeknek egy másik kivitelezési alakját a 16,1b
ábra mutatja, igen egyszerű erőmérést tesznek lehetővé. Ha az ismeretlen nagyságú erő, pl. tetszés szerinti irányban ható izomerő az említett rugót
pl. 5 skálarésszel nyújtja meg, az erő nagysága 50 · 981 dyn.

Erőt mérhetünk ismert súllyal való közvetlen összehasonlítással is, pl. állócsigán átvetett fonal segítségével a 16,2. ábrán vázolt módon. A tetszőleges
irányú F erő, pl. izomerő nagysága: F = mg, ha mg az a súly, amelynél a rendszer nyugalomban marad. Hogy F-re így is helyes értéket kapunk, azt
(az ábrán F helyébe tett) dinamométerrel igazolhatjuk. Ez az igazolás egyébként azt is mutatja, hogy állócsiga és fonál segítségével a nehézségi
erő irányát az erő nagyságának megváltoztatása nélkül bármilyen irányba „átvihetjük”.

19 Ez a kijelentés speciális esete a negyedik axiómának (18. §).
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16,2. ábra -

Az erőmérés fenti módját, amelynél az ismeretlen nagyságú erőt egy másik, ismert erővel, súllyal vagy rugalmas erővel kompenzáljuk – úgy, hogy
a test vagy a rendszer nyugalomban marad –, sztatikai erőmérésnek nevezzük. A gyakorlatban rendszerint ezt a dinamikai erőmérésnél sokkal
kényelmesebb módszert alkalmazzák.

Amint mondani szokás, a dinamikai erőmérésnél és általában gyorsulás létesítésénél az erő dinamikai hatása játszik szerepet, a sztatikai erőmérésnél
viszont az erő sztatikai hatása, vagyis az a hatás, amelynél fogva az erő testeken alakváltozást létesíthet.

Hogy alakváltozás nemcsak rugónál vagy acéllemeznél lép fel, hanem pl. egy vastag asztallap is meghajlik aránylag kis erőnek a hatására, az
kimutatható a 16,3. ábrán vázolt kísérlettel. Az I izzólámpa (egyenes) izzószálának az L lencse által előállított képe, amely a fénynyalábnak a T1 és
T2 tükrökről való visszaverődése után jelenik meg a több méter távolságban levő falon, észrevehetően elmozdul, ha az asztallap A helyére pl. 1 kg
tömegű testet helyezünk. Így azt az egyszerű tényt, hogy a vízszintes asztallapra helyezett test nyugalomban van, annak tulajdoníthatjuk, hogy a
test súlyának hatását az asztallap deformációjából származó erő kiegyenlíti, hasonlóan, mint a rugóra függesztett testnél.
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16,3. ábra -

2. A mechanika technikai mértékrendszerei – amelyek teljes következetességgel nem használatosak – a hosszúság és az idő mellett az erőt választják
alapmennyiségül. A technikai erőegység a kilopond (kp) [vagy kilogrammsúly (kgs), ill. erőkilogramm],20 amely a párizsi normálkilogramm súlya a
45° földrajzi szélességű és tengerszint magasságú helyen, pontosabban a nehézségi gyorsulásnak az 1901-i nemzetközi megállapodással rögzített

 ((2). egyenlet)

„normálértéke” mellett. A kp ezredrésze a pond (p) vagy grammsúly (gs). 1 kp az az erő, amely 1 kg tömegnek gn gyorsulást kölcsönöz, tehát 1 kp =
980 665 dyn. A gn gyanánt a kikerekített 981 cm s–2 értéket véve, a technikai és a fizikai erőegységek közti összefüggések (0,03% pontosságon belül):

 ((3). egyenlet)

Eszerint 1 dyn erő durván 1 milligrammsúlynak, 1 newton erő pedig durván 10 dekagrammsúlynak felel meg.

Az 1 kg tömegű test súlya olyan helyen, ahol a nehézségi gyorsulás g≠gn, nem 1 kp, hanem nyilván g/gn kp, pl. az egyenlítőn (g = 978 cm s–2) 0,997 kp.

A technikai mértékrendszerekben a tömeg leszármaztatott mennyiség. Az F = ma egyenlet szerint F = 1 kp és a = 1 m s–2 esetén m = 1 kp m–1s2.
Ez a tömeg – az MKS-mértékrendszerben kifejezve, 1 kp–9,81 kg m s–2 miatt – 9,81 kg. Tehát az „m-kp-s” technikai rendszerben

 ((4). egyenlet)

20 Az elnevezést és jelölést illetően kötelező erejű nemzetközi megállapodás még nem jött létre, de a kg-tömegtől való megkülönböztetés feltétlenül szükséges.
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Ekkora a tömege egy olyan testnek, amelynek 1 kp erő 1 m s–2 gyorsulást kölcsönöz.

A mértékrendszerek használatára példaként megemlítjük, hogy ha F a kp-ban, a a m s-2-ben, m pedig az előbbi technikai tömegegységben kifejezett
mérőszámokat jelenti, akkor a mértékrendszerek lényegének megfelelően F = ma helyes számértékegyenlet. Ha azonban m a kg-okban kifejezett
mérőszám, akkor F = ma helyett a helyes számértékegyenlet:

 ((5). egyenlet)

3. Sztatikai tömegmérés. A „súlyos” és a tehetetlen tömeg. Az a tény, hogy a Földnek ugyanazon a helyén a testek súlya a testek tömegével arányos
(G = mg), egyszerű és igen pontos tömegmérést tesz lehetővé. Ha két testet állócsigán átvetett fonál egy-egy végére függesztünk (vagy a végekre
akasztott, pontosan egyforma edényekbe, serpenyőkbe teszünk, 16,4. ábra), ez a rendszer, amint az a 16,2. ábránál említettekből következik, akkor
marad nyugalomban, ha a két test súlya egyenlő. Ebben az esetben azonban, mivel g a két test helyén gyakorlatilag ugyanakkora, m1g = m2g, azaz m1
= m2, a két test tömege is egyenlő. Egy test tömegét tehát pl. úgy határozhatjuk meg, hogy a testet a fonál egyik végén függő edénybe tesszük, a másik
végen függő ugyanolyan edénybe pedig annyi 4 °C-os vizet öntünk, hogy a rendszer nyugalomban legyen; a test tömege igen jó megközelítéssel annyi
gramm, ahány köbcentiméter az edénybe öntött vízmennyiség térfogata. Víz helyett ismert tömegű testekből összeállított sorozatot („súlysorozatot”)
használnak. Hasonló elven alapszanak az öt évezred óta ismert egyenlő karú mérlegek, amelyekkel a tömegmérés pontossága rendkívül nagy
mértékben fokozható (37. §).

16,4. ábra -

A mérleggel való tömegmérés (mérlegelés) bármely helyen ugyanazt az eredményt adja (mert m1g = m2g-ből g kiesik), a mérleggel való súly-
ill. erőmérésnél azonban F = mg miatt g-nek a mérés helyéhez tartozó értékét kell tekintetbe venni. Mivel a Föld felszínén g a gn ≈ 981 cm s–2

normálértéktől sehol sem tér el 0,3%-nál jobban, az ennek megfelelő pontosságig az egyensúlyban levő mérleg egyik serpenyőjébe helyezett test
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súlya vagy az erre a serpenyőre ható erő annyi kilopond, ahány kilogramm a másik serpenyőben levő test tömege. Az említett rugós dinamométerek
viszont, amelyeket rendszerint kilopondokban hitelesítenek (elvileg a g = gn-nek megfelelő „normálhelyen”, vagy a hitelesítés helyéhez tartozó g/gn
érték figyelembevételével), minden helyen közvetlenül a rájuk függesztett test súlyát mutatják, amelyből a test tömegét a mérés helyéhez tartozó g/gn
tényező tekintetbevételével kellene meghatározni. Mivel azonban a dinamométerekkel 0,3%-nál kisebb relatív hibával amúgy sem igen mérhetünk,
ilyen közelítésben a Föld bármely helyén mért test tömege annyi kilogramm, ahány kilopond súlyt jelez a dinamométer.

A makroszkopikus – nem atomi méretű – testek tömegét szinte kizárólag az előbb említett, a súlyok összehasonlításán alapuló „sztatikai
tömegméréssel” határozzák meg. Rá kell azonban mutatnunk arra, hogy a sztatikai tömegmérésnél az egymással összehasonlított testek
nyugalomban vannak, itt tehát nem a testeknek az

 ((6). egyenlet)

második axiómában fellépő (eddig m-mel jelölt) mt tehetetlen tömege játszik szerepet, hanem a testeknek a „súlyos” szóval kifejezett tulajdonsága,
a testek „súlyos tömege”. Egy test súlyos tömegén érthetjük a sztatikai mérésekkel meghatározott súly

 ((7). egyenlet)

kifejezésében fellépő (eddig m-mel jelölt) ms mennyiséget, ha a g-t most nem a szabadon eső testek gyorsulásának fogjuk fel, hanem egyedül a
helytől kismértékben függő arányossági tényezőnek. A sztatikai tömeg- és súlyméréseknél, ahol semmiféle gyorsulásról nincsen szó, g valójában
az utóbbi szerepet tölti be.

A súlyos tömeg megközelítőleg helyes fogalmához eljuthatunk (az axiómáknak, a gyorsulás fogalmának és a gravitációs törvénynek felhasználása
nélkül) a következő egyszerű tapasztalatok és meggondolások alapján. Különböző testek súlyait egyenlő karú mérlegen vagy csavarrugón
összehasonlítva, azt találjuk, hogy az A és a B testek (ugyanazon a helyen mért) súlyának viszonya, GA/GB független a mérés helyétől, viszont
különböző helyeken pl. az A test az érzékeny csavarrugót kissé különböző mértékben nyújtja meg. Az ilyen mérésekből arra lehet következtetni,
hogy bármely test súlya a

 ((8). egyenlet)

alakban fejezhető ki, ahol ms egy csak a testre jellemző tulajdonságot jelent, amelyet a test súlyos tömegének nevezhetünk, gF pedig egyedül a helytől
függő, tehát a Föld befolyására jellemző mennyiség. A gF-nek és ms-nek eddig még nyilvánvalóan semmi közük sincs a nehézségi gyorsuláshoz, ill.
az mt tehetetlen tömeghez, az egységek is tetszőlegesen választhatók (G egysége akár egy kő súlya lehet).

Tekintsük mármost az mta = F második axióma ismeretében azt az esetet, amikor egy mt tehetetlen tömegű testre egyedül az F = G = msgF nagyságú
nehézségi erő hat. (G-t most már pl. dynben vagy kp-ban fejezzük ki, az eredetileg választott súlyegységről az ezekre való áttéréshez szükséges
arányossági tényezőt ms-be vagy gF-be beleérthetjük.) Ekkor, azaz a test szabadesésére nézve fennáll:

 ((9). egyenlet)
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ahol a = g a szabadon eső test kísérletileg meghatározott gyorsulását jelenti. Ha a Föld ugyanazon a helyén valóban minden test pontosan ugyanazzal
a g gyorsulással esik, akkor gF jelentése szerint a g/gF hányados és ezzel együtt ms/mt minden testre nézve ugyanaz, vagyis a testek súlyos és
tehetetlen tömegei arányosak egymással. Mivel ms és gF egységeit csak annyiban rögzítettük le, hogy az msgF szorzat egyenlő mtg-vel, az egységek
alkalmas választásával gF a g-vel egyenlőnek vehető, és ekkor mt = ms, bármely test súlyos tömege egyenlő a test tehetetlen tömegével.

Mint a fentiekből látható, a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenlősége egyáltalában nem magától értetődő, hanem azon a meglepő tapasztalaton
alapszik, hogy a szabadesés g gyorsulása minden testnél ugyanaz. Ez utóbbi körülmény azonban – amely igen lényeges az általános
relativitás elmélete szempontjából – ejtési kísérletekkel vagy ingalengésekkel (24. §) nem igazolható a megkívánt pontossággal. A kétféle tömeg
egyenlőségének legmeggyőzőbb kísérleti bizonyítékát Eötvös Loránd (1848–1919) vizsgálatai szolgáltatták, amelyek szerint az egyenlőség a
rendkívül kicsiny 5 · 10–9 relatív mérési hiba határán belül fennáll (55. §). Ennek alapján a kétféle tömeget azonosnak tekinthetjük, és egyszerűen
csak tömegről beszélhetünk (ms ≡ mt ≡ m). A tömeg tehát egyaránt jellemzi a testek tehetetlenségét és „súlyos” voltát: ha két test tömege egyenlő,
akkor a két test tehetetlensége is és – ugyanazon a helyen – a két test súlya is ugyanaz.

4. Sűrűség és fajsúly. Ha egy homogén test, azaz minden részében ugyanolyan tulajdonságú anyagból álló test (ill. folyadék- vagy gázmennyiség)
tömege m, térfogata V, akkor a testnek vagy inkább a test anyagának sűrűségén értjük a

 ((10). egyenlet)

fizikai mennyiséget. (Gyakori, de nem szabatos kifejezéssel a „térfogategységben foglalt anyag tömegét”.) Ha pl. egy 20 cm3 térfogatú ólomhenger
tömegét 226 g-nak találjuk, az ólom sűrűsége 11,3 g/cm3.

A sűrűség leggyakrabban használt egysége a CGS egység, a g/cm3, és az ettől csak alig különböző kg/liter = g/milliliter. Mivel a tömeg egységeinél
említettek szerint 1 kg víz térfogata 4 °C-on és normális nyomáson 1,000028 dm3 = 1 liter, a 4 °C-os víz sűrűsége, amely egyúttal az egységek
összefüggését is mutatja:

 ((11). egyenlet)

A sűrűség meghatározott feltételek (hőmérséklet és nyomás) mellett az anyagok egyik legfontosabb jellemzője. Mérési módszereivel később
foglalkozunk, néhány anyag sűrűségét pedig a függelék 2. táblázatában foglaljuk össze. Ismert sűrűségű és térfogatú (ill. tömegű) homogén testek
tömege (ill. térfogata) m = ϱV alapján kiszámítható. A sűrűség reciproka, 1/ϱ = V/m az ún. fajlagos térfogat.

Egy homogén testnek vagy a test anyagának fajsúlyán (γ) a test súlyának (G = mg) és térfogatának hányadosát értjük:

 ((12). egyenlet)
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A fajsúlynak, amely inkább a technikában használatos, egysége pl. a pond/cm3. A fajsúlynak ebben az egységben kifejezett mérőszáma – ha a
súlynak s így a fajsúlynak a hellyel való kis változásaitól eltekintünk – megegyezik a sűrűség g cm–3-ban kifejezett mérőszámával, tehát pl. az ólomnál
(ϱ = 11,3 g cm–3) γ = 11,3 p cm–3.

A relatív sűrűség, ill. a relatív fajsúly dimenzió nélküli szám, amely azt fejezi ki, hogy a test tömege, ill. súlya hányszorosa a testével egyenlő térfogatú,
4 °C-os víz tömegének, ill. súlyának.

Inhomogén testek (pl. nikkelezett vastárgyak) esetében az m/V hányados a test anyagának „átlagsűrűségét” jelenti. A sűrűség a test egy P pontjának
helyén a

 ((13). egyenlet)

hányadossal jellemezhető, ahol Δm a P pontot magában foglaló, elegendő kicsiny ΔV térfogatban levő anyag tömege. A (makroszkopikus értelemben
vett) homogén testekre éppen az jellemző, hogy a sűrűség és a többi „anyagállandó” – pl. fajhő, törésmutató, elektromos vezetőképesség – érteke
a test minden helyén ugyanaz.

17. §. A kölcsönhatás törvénye. (A Newton-féle harmadik axióma)

1. Az erő fogalma szerint egy (pontszerű) A testre erőt csak más testek gyakorolhatnak. Így felvetődik az a kérdés, hogy abban a legegyszerűbb
esetben, amikor az A testre csak egy, pontszerű B test hat, mi történik ezzel a B testtel.

A legközvetlenebb tapasztalatok egyike, hogy ha pl. az asztalt (A) kezünkkel (B) magunk felé húzzuk, kezünkön az asztal felé irányuló húzást érzünk,
ha pedig egy asztalt vagy kocsit ellökünk, az hátrafelé taszít bennünket. Puskagolyó kilövésekor a vállunkon érzünk ilyen „visszalökést”; ha csónakból
a partra ugrunk, a csónak elmozdul a folyó belseje felé stb. Az említett példák – bár ezekben nem csupán két test játszik szerepet – arra mutatnak,
hogyha a B test erőt gyakorol A-ra, akkor A is hat B-re ellentétes irányú erővel, és minél nagyobb az egyik erő, annál nagyobb a másik is.

Az A és B személyek egy-egy könnyen gördülő kis kocsin állnak (17,1. ábra), és A húzza a kötelet, B pedig „csak tartja”. Egy másik kísérletnél csak
B húzza a kötelet, a harmadiknál pedig A is és B is. Mind a három esetben ugyanazt tapasztaljuk: mindkét kocsi elmozdul egymás felé, és ha a
kocsik s a személyek is egyenlő tömegűek, a középen találkoznak. Ez arra mutat, hogy az A által a B-re és a B által A-ra (a kötél „közvetítésével”)
gyakorolt ellentétes irányú erők egyenlő nagyságúak. Harmadik test, a Föld a vízszintes mozgásnál a csekély súrlódás miatt csak kis szerepet játszik,
és egyébként is a két test mozgását a szimmetria miatt egyformán befolyásolja. Hasonlóan, ha vízen úszó két parafa korong egyikére kis mágnest, a
másikra vasdarabot teszünk, mind a két test közeledik egymáshoz (egyenlő tömegek esetén egyenlő mértékben): a vas éppúgy vonzza a mágnest,
mint a mágnes a vasat.
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17,1. ábra -

A tapasztalat azt mutatta, hogy a fenti kísérletekből levont következtetést – szimmetria hiányában is – általános érvényű alaptörvénynek fogadhatjuk
el: Ha egy (pontszerű) A testre a (pontszerű) B test erőt (FA, B) gyakorol, akkor az A test is hat B-re ugyanolyan nagyságú és ellentétes irányú erővel:

 ((1). egyenlet)

Ez a Newton-féle harmadik axióma, a kölcsönhatás törvénye, más néven a hatás – ellenhatás vagy akció – reakció elve. (Newton
megfogalmazásában: „A hatással mindig ellentétes és egyenlő nagy az ellenhatás, vagy két test egymásra való hatása mindig egyenlő nagyságú
és ellentétes irányú.”) Az axióma szerint erők mindig párosával lépnek fel, de ezek az erők – erő („akció”) és ellenerő („reakció”) – mindig különböző
testekre hatnak. Az utóbbit külön ki kell emelnünk a gyakran előforduló félreértések miatt.

A kölcsönhatás törvényéből és F = ma-ból következik, hogy az A és B tömegpontoknak egyedül egymás hatására létrejövő aA,B és aB,A
gyorsulásaira, ill. ezek nagyságára fennáll:

 ((2a–b). egyenlet)

2. Példák. a) Ha az A test (pl. a 17,1. ábránál az A személy és a kocsi) tömege kétszer akkora, mint a B-é, akkor más testek befolyásának hiányában A
feleakkora gyorsulással mozogna, mint B. Amikor egy m tömegű szabadon eső golyó g gyorsulással mozog a Föld felé, az axióma szerint az M tömegű
Föld egyedül a kőnek rá gyakorolt hatására a = gm/M nagyságú gyorsulással mozogna (az inerciarendszerhez, az állócsillagokhoz viszonyítva) a
golyó felé. Ez a gyorsulás a golyó és a Föld tömegének aránya miatt mérhetetlenül kicsiny.

b) A Föld felületén nyugvó golyó esetében a Föld és a golyó anyagi pontok helyett egymással érintkező, deformálható gömböknek tekinthetők.
Ezeket most a golyóra ható F1 nehézségi erő és ennek F2 ellenereje (17,2. ábra) – szemléletesen szólva – egymáshoz nyomja, és kismértékben

deformálja. A golyó, deformációjából kifolyólag, az  erőt gyakorolja a Földre, a Föld pedig az akció–reakció elvének megfelelően az erőt
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a golyóra. Összevéve tehát a golyóra az , a Földre az erő hat. Mivel a golyó is és a Föld is nyugalomban vannak, kell hogy és

legyen. Innen és 

17,2. ábra -

c) Asztalon vagy rugón nyugvó golyó esetében, ha egyszerűség kedvéért az asztal vagy a rugó súlyától eltekintünk, a fentiek alapján könnyen
belátható módon a 17,3. ábrán feltüntetett hat erő lép fel (az asztalt szaggatott vonal jelzi). A 17,2. ábrán is szereplő négy erőn kívül most a rugó két
végére is hat erő: az F3 = F1 és erők, amelyek a rugót (ill. az asztalt) bizonyos mértékben összenyomják. Ha a rugó összenyomásra hitelesített
dinamométer, ez pl. F1 = 1 kp súlyú golyónál 1 kp-ot jelez (nem 2 kp-ot, mert hiszen a rugó egyik vége a hitelesítésnél is mindig rögzítve van, az
erőmérés definíciója szerint; 1. 16. § 1. és az alábbi f) pont).
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17,3. ábra -

d) Fonálon vagy rugón függő golyó esetében – a falakat és a mennyezetet egyszerűség kedvéért a Föld részének tekintve – hasonlóan kapjuk (17,4.
ábra): A golyóra ható erők a golyó F súlya és a feszülő fonál (rugó) által gyakorolt – F erő; az elhanyagolható tömegűnek feltételezett fonálra ható
erők: az alsó végre hat a legutóbb említett erőnek F ellenereje, a felső végre pedig a mennyezet által gyakorolt – F erő; a mennyezetre a fonál hat
a legutóbbi erőnek F ellenerejével, vagyis a test súlyával egyenlő erővel.
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17,4. ábra -

e) A fenti példák szerint egy (elhanyagolható tömegű) nyugvó, feszített fonal vagy csavarrugó az egyik végére ható erőt változtatás nélkül átviszi a
másik véggel érintkező testre. Ez a tétel jogosít fel bennünket pl. arra, hogy a 17,1. ábra esetében azt az erőt, amelyet A a fonál (kötél) egyik végére
kifejt, valójában a B-re ható erőnek foghassuk fel.

f) Azok az erők, amelyek a fonalat feszítik, és a rugós dinamométert megnyújtják vagy összenyomják, mindig mindkét végre hatnak, egyenlő
nagyságúak és ellentétes irányúak. A dinamometer az egyik ilyen erő nagyságát jelzi. Ezt illusztrálja pl. a 17,5a és b ábrán vázolt egyszerű kísérlet
is: a b) esetben a dinamométer bal oldali B végére gyakorolt F2 = 0,5 kp húzóerőt az a) esetben az A fal gyakorolja a B végre; a dinamométer mindkét
esetben 0,5 kp-ot mutat. Hasonlóan, a légnyomás nagyságát demonstráló híres Guericke-féle kísérletben a magdeburgi féltekéket két oldalról húzó
8 – 8 ló közül az egyik oldalon levő nyolc egy rögzített fal szerepét töltötte be.
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17,5. ábra -

g) Az a tény, hogy nem síkos talajon az A személy (vagy ló, mozdony) el tudja húzni a nálánál akár jóval nagyobb tömegű B kocsit, nincs ellentétben
a kölcsönhatás törvényével. Az elhúzást ugyanis A-nak és B-nek egy harmadik testtel, a Földdel való kölcsönhatása teszi lehetővé, nevezetesen az,
hogy A és a talaj közt nagyobbak a súrlódási erők, mint B és a talaj között (l. alább).

18.§. Az erőhatások függetlenségének elve. (A negyedik axióma.) – Egyensúly

1. Az előzőkben több példán láttuk, hogy általában egy (pontszerű) A testre egyidejűleg több más test gyakorol erőt. Két erő hatásának egy speciális
esetével már a rugón függő vagy pl. az asztalon nyugvó testtel kapcsolatban foglalkoztunk, és, mint láttuk, a sztatikai erőmérés is azon alapszik,
hogy az anyagi pont két egyenlő nagyságú és ellentétes irányú erő hatására nyugalomban marad.

Általánosabb eset vizsgálatának céljából függesszük fel három, egy pontban összecsomózott fonálnak egy-egy állócsigán átvetett végeire az F1 és
az F2, a harmadik szál végére pedig az F3 (megfelelően választott) súlyú testeket (18,1. ábra). Azt tapasztaljuk, hogy ez a rendszer meghatározott
nyugalmi helyzetet – „egyensúlyi helyzetet” – vesz fel. A fonálról és az állócsigáról mondottak alapján (16. § 1.) a fonalak közös P pontjára, ill.
pontjában az ábrán feltüntetett, rendre F1, F2, F3 nagyságú F1, F2, F3 erők hatnak. Az előző tétel szerint pl. az F3 súlyú test csak úgy lehet nyugalomban,
hogy rá egy függőlegesen felfelé irányuló és F3-mal egyenlő nagyságú erő, a –F3 erő is hat, tehát az F1 és az F2 erők együttes hatásának a
–F3 hatásával egyenértékűnek kell lennie. Ez a –F3 erő azonban F1-ből és F2-ből a jól ismert paralelogramma-szerkesztéssel adódik, amint azt a
paralelogrammának kartonlapon való megszerkesztésével és a lapnak a fonalak mögé való helyezésével demonstrálhatjuk (18,1. ábra).
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18,1. ábra -

Az előbbi kísérletben mutatkozó és először sztatikai problémáknál felismert törvényszerűség (Stevin, 1548–1620) a tapasztalat szerint a klasszikus
mechanika egész területén érvényes tételnek bizonyult: Két, ugyanabban a pontban ható („támadó”) erő helyettesíthető egyetlen, az ismert
paralelogramma-szerkesztéssel meghatározott erővel. Ez az erők paralelogrammájának tétele, amelynek értelmében az erő vektormennyiségnek
tekinthető, vagyis az ugyanabban a pontban támadó erők vektorokként adhatók össze és bonthatók fel. Így pl. a 18,1. ábránál az F1 és az F2 vektorok
összege a –F3 vektor, ugyanígy pl. F1 + F3 = –F2, az F1, F2, F3 vektorok összege pedig zérus.

A sokszor negyedik axiómának nevezett tétel így is megfogalmazható: Ha egy anyagi pontra egyidejűleg több erő hat (F1, F2, …), ezek együttes
hatása egyenértékű vektori eredőjük (F1 + F2 + …= F) hatásával. Ennélfogva az

 ((1). egyenlet)

dinamikai alapegyenletben F az anyagi pontra ható összes erők eredőjét jelenti.

Ha egy m tömegű pontszerű testre egyedül az F1 ill. egyedül az F2 erő hat, akkor a test gyorsulása a második axióma szerint a1 = F1/m, ill. a2 = F2/
m. Hogy a test a rá egyidejűleg ható F1, és F2 erők hatására éppen az

 ((2). egyenlet)
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gyorsulással mozog, az valójában nem az a1 = F1/m és az a2 = F2/m egyenletek összeadásából következik, hanem a negyedik axiómából. A két
egyenlet összeadása ugyanis azt a feltevést foglalja magában, hogy az F1 erő akkor is a1 gyorsulást hoz létre – tehát akkor is változatlanul kifejti
hatását –, amikor az F2 erő is jelen van, és hogy hasonlóan az F2 hatása is független az F1 erő jelenlététől.21 A negyedik axióma mint tapasztalati
tétel éppen az előbbi feltevésnek a helyességét szögezi le, tehát azt, hogy a tömegpontra egyidejűleg ható erők egymást nem befolyásolják,
hatásaik zavartalanul egymásra rakódnak, „szuperponálódnak”. Ezért a negyedik axiómát másképpen az erőhatások függetlensége elvének vagy
a szuperpozíció elvének nevezik.

2. Az (1) alapegyenlet magában foglalja a választ a sztatika (statika) ama problémájára, hogy erők hatása alatt levő tömegpont milyen feltételek mellett
marad nyugalomban, vagy van „egyensúlyban”. Általánosan, erők hatása alatt levő testről vagy rendszerről akkor mondjuk, hogy egyensúlyban van,
ha az bizonyos időpillanatban nyugszik, és tartósan nyugalomban is marad. Pl. a harmonikus rezgő mozgást végző tömegpont a fordulópontokban
nincs egyensúlyban, bár sebessége a megfelelő időpillanatokban zérus.

Egy tömegpont egyensúlyához ezek szerint szükséges, hogy v = 0-on kívül a = 0, és így (1) szerint  vagyis az erők eredője zérus legyen.

Megfordítva, ha  akkor (l)-ből a = 0; ez a feltétel önmagában a nyugalmi állapothoz nem elegendő (mert hiszen a = 0 egyenes vonalú egyenletes
mozgást is jelenthet), de ha a tömegpontot az egyensúly definíciójának megfelelően egy pillanatban nyugvónak tételezzük fel, akkor a = 0 esetén
a pont továbbra is nyugalomban marad, vagyis egyensúlyban van. Ilyen értelemben mondhatjuk: Az anyagi pont egyensúlyának szükséges és
elegendő feltétele, hogy a pontra ható összes erők eredője zérus legyen. Egy test vagy rendszer egyensúlyán kívül szokás az „erők egyensúlyáról”

is beszélni: az anyagi pontra ható F1, F2, … erők egyensúlyban vannak, ha eredőjük zérus, . Az anyagi pont egyensúlyára, amelyre egyszerű
példákat a 18,1. ábra és a 17. §-ban említett esetek mutatnak, később még többször visszatérünk.

19. §. A dinamika alapegyenlete. Erőtörvények. Mozgásegyenletek

1. A dinamika alapfeltevéseinek és alaptörvényeinek rövid áttekintése. A mozgások tanulmányozásánál célszerűen először egyetlen pontszerű
test mozgását vizsgálva, megállapítható, hogy a test mozgását más testek befolyásolják. Bár e külső hatások teljesen nem kapcsolhatók ki,
csökkentésükből arra következtethetünk, hogy távollétükben a test nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását – megfelelő
vonatkoztatási rendszerhez, az inerciarendszerhez viszonyítva – változatlanul megtartaná. Ennek az első axiómának megfelelően a test gyorsulását
más testek hatásának, a testre ható erőnek tulajdonítjuk, amelyet izomerő-érzetünk és más egyszerű, kvalitatív tapasztalatok alapján annál
nagyobbnak tételezünk fel, minél nagyobb a test gyorsulása, és minél nagyobb egy, csak a testre jellemző mennyiség, a test tömege. A kvantitatív
összefüggést a testre ható erő, a test tömege és gyorsulása között a lehető legegyszerűbb definícióval rögzítjük le: az erő egyenlő a tömeg és
a gyorsulás szorzatával, F = ma. Ez a második axióma lehetővé teszi a tömeg és az erő dinamikai mérését, ha még feltesszük, hogy különböző
testekre pl. egy csavarrugó ugyanazt az erőt gyakorolhatja. A két test közti kölcsönhatás törvényét (FA,B = –FB,A) kimondó harmadik axióma igazi
jelentősége a több testből álló rendszerek mechanikájában mutatkozik meg, viszont az erők vektorjellegét kifejező negyedik axiómának az egyes
anyagi pont dinamikájában is – amellyel most elsősorban foglalkozunk – alapvető szerepe van. Lényegében ezen az axiómán alapszik ugyanis az erő
sztatikái mérése (mert itt azt használjuk fel, hogy a pontszerű test két, egyenlő nagyságú és ellentétes irányú erő hatása alatt nyugalomban marad),
és részben a tömeg sztatikái mérése is. Ez utóbbi más részben azon a tapasztalaton alapszik, hogy a g nehézségi gyorsulás a Föld egyazon helyén

21 Ha pl. az Fl erő jelenléte következtében az eredeti F2 erő megváltoznék -re, akkor a test gyorsulása (F1 + F2)/m helyett lenne.
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minden testre nézve ugyanaz. Amint láttuk, ez a tapasztalat biztosítja azt, hogy egy test mérleggel mért („súlyos”) tömege valóban megegyezik az
ma = F egyenletben fellépő („tehetetlen”) tömeggel.

2. A dinamika alapegyenlete a negyedik axiómával kiegészített második axiómát kifejező egyenlet:

 ((1a–b). egyenlet)

egy pontszerű test tömegének és (inerciarendszerre vonatkoztatott) gyorsulásának szorzata egyenlő a testre ható összes erők eredőjével, F = F1 +
F2 … -vel. Az alapegyenlet alkalmazási módja szerint a dinamikában kétféle feladatkört lehet megkülönböztetni.

a) Az (1) egyenlet eredeti jelentésének megfelelően egy pontszerű test mozgásának megfigyelése útján – tehát r = r(t)-nek és így az a = d2r/dt2

gyorsulásnak ismeretében – a testre ható erőre lehet következtetni: F = ma. Az effajta vizsgálatoknak akkor van igazi fizikai jelentőségük, ha sikerül
a mozgások egy egész olyan osztályát megtalálni, hogy az osztályba tartozó minden egyes mozgásra nézve az erőre kapott kifejezés matematikai
alakja ugyanaz. Egy ilyen, a mozgások egész osztályára jellemző erőkifejezést erőtörvénynek nevezünk. Néhány fontos példa:

α) Galilei kísérletei alapján a szabadon eső és az elhajított testek mozgásának osztályára a g nehézségi gyorsulás jellemző, tehát a megfelelő
erőtörvény a nehézségi erő (súly)

 ((2). egyenlet)

alakú kifejezése. Erre az eredményre azonban csak úgy juthattunk, hogy az esést és a hajítást a levegő befolyásának kikapcsolásával vagy
csökkentésével, azaz lehetőleg „tisztán”, a lényegest kiragadva tanulmányoztuk. Hasonlóan igyekezünk eljárni más erőtörvények megállapításánál
is, hogy a kapott kifejezés valóban egy bizonyos fajta erőre legyen jellemző (nem pedig több erő eredőjére).

β) Az egyenes vonalú harmonikus rezgő mozgások osztályára a mérési eredményeken alapuló (8,8a) egyenlet szerint az ax = – (4π2/T2)x gyorsulás,
vagyis az Fx = – (4π2/T2)x erő jellemző. A 14. §-ban tárgyalt csavarrugós kísérlet azonban azt mutatta, hogy – ha a rugó tömege elhanyagolható
a rezgő tömegpont m tömegéhez képest – az m-nek 2-szeres, 3-szoros megnövelésével T2 is 2-szer, 3-szor nagyobb; 4π2 · m/T2 tehát az m-től
független, csak a rugóra jellemző pozitív állandó. Így jutunk az ún. lineáris erőtörvényhez:

 ((3). egyenlet)

Az ilyen erőtörvénnyel jellemezhető erőket rugalmas erőknek vagy általánosabban kvázielasztikus erőknek hívják.

A D állandót rendszerint sztatikai erőméréssel határozzák meg: ha pl. 0,1, 0,2, … kp súly hatására a rugó rendre 1, 2, … cm-rel nyúlik meg, akkor
D = 0,1 kp/cm = 98 100 dyn/cm. Az így kapott D mennyiséget irányító vagy direkciós erőnek is nevezik, bár dimenziója erő/hosszúság. D reciproka
az ún. rugóállandó.
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A (3) erőtörvény általánosabb a sztatikai mérésekkel talált Fx = –Dx törvénynél, mert (3) azt mondja ki, hogy az erő a mozgás folyamán is mindig
arányos a pillanatnyi x kitéréssel. Megjegyzendő azonban, hogy ha a rugó tömege nem hanyagolható el a test m tömegéhez képest, akkor a mozgás
közben a testre Dx-nél kisebb erő hat, mert a Dx erő nemcsak a testnek, hanem a rugó részeinek is gyorsulást kölcsönöz (l. még 20. §). Ez a példa
mutatja, hogy az erők mozgás esetén mások lehetnek, mint nyugalom esetén.

γ) Alapvető jelentőségű erőtörvény a bolygók mozgásának vizsgálatából leszűrt, később részletesebben tanulmányozandó Newton-féle gravitációs
törvény, amely szerint két pontszerű, m1 és m2 tömegű, egymástól r távolságban levő test kölcsönösen vonzza egymást

 ((4). egyenlet)

nagyságú erővel, ahol γ a „gravitációs állandó”. További, szintén később szóba kerülő erőtörvények pl. a súrlódásra, légellenállásra, felhajtóerőre,
két elektromos töltés között fellépő erőre vonatkozó törvények.

A fentieknek megfelelően a dinamika egyik feladatköre: a mozgások kísérleti vizsgálata alapján erőtörvények felállítása.

b) A másik feladatkörben az alapegyenlet alkalmazása éppen fordított irányú. Itt a különböző erőtörvények ismeretében megállapítjuk, hogy az adott
feladatnál az (ismert, mérleggel megmért) m tömegű testre milyen erők hatnak, ezeket a paralelogramma-tétel szerint összetesszük az F eredő
erővé, és az md2r/dt2 = F alapegyenletből – az ismert d2r/dt2 = F/m gyorsulásból – a mozgást, vagyis a test r = r(t) helyvektorát szándékozunk
meghatározni. Röviden tehát a dinamika másik feladatköre: a testre ható erők ismeretében a test mozgásának meghatározása.

Egyszerűség kedvéért először egyenes vonalú (X tengely menti) mozgásokra szorítkozva, az alapegyenlet:

 ((5). egyenlet)

Itt Fx a fentiek szerint – a feladatok most tárgyalt típusában – ismert kifejezés, amely pl. a (3) erőtörvény esetében a test x helyétől, általánosabb
esetben azonban x-en kívül a test dx/dt sebességétől, valamint az időtől is függhet: Fx = Fx(x, dx/dt, t). Matematikai szempontból az (5) egyenlet,
amelyben az ismeretlen x = x(t) függvénynek második differenciálhányadosa mindenképpen előfordul (de magasabb rendű differenciálhányadosa
nem), másodrendű differenciálegyenlet. Ebből az egyenletből a pontszerű test mozgása matematikai tételek szerint általában egyértelműen
meghatározható, ha megadjuk az ún. kezdeti feltételeket, nevezetesen a test helyét (x0) és sebességét (v0x) pl. a t = 0 időpillanatban.

Általános esetben az md2r/dt2 = F vektoregyenletnek három, (5)-höz hasonló differenciálegyenlet felel meg. Ezek az anyagi pont mozgásegyenletei
derékszögű koordinátákban:

 ((6). egyenlet)
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Itt Fx, Fy, Fz – a testre ható erők eredőjének derékszögű komponensei – általános esetben az x, y, z helykoordinátáknak, a dx/dt, dy/dt, dz/dt
sebességkomponenseknek és az időnek ismert függvényei. A (6) mozgásegyenletek és az előírt kezdeti feltételek a test mozgását, vagyis a keresett
x = x(t), y = y(t), z = z(t) függvényeket általában egyértelműen meghatározzák. A kezdeti feltételek most nyilvánvalóan 6 adat előírását jelentik,
mert hiszen pl. a hajításnál a testet a t = 0 időpillanatban egy tetszőlegesen választott (x0, y0, z0) pontból tetszőlegesen választott (v0x,v0y, v0z)
sebességgel indíthatjuk el.

Mivel a legfontosabb erőtörvények a régebbi, kísérleti jellegű vizsgálatok alapján már ismertnek tekinthetők, manapság a dinamikai alapegyenlet
kétféle alkalmazási módja közül gyakoribb a második, inkább deduktív jellegű alkalmazás, azaz a testre ható erők megállapításának és a
mozgásegyenletek megoldásának útján a mozgás meghatározása.

Az a körülmény, hogy a testre ható ismert erők és az előírt kezdeti feltételek a mozgást, tehát a test későbbi helyzeteit egyértelműen meghatározzák,
a mechanikai jelenségek körében egyértelműnek tekinthető az okság elvével. A mozgások ilyen mértékű kvantitatív tárgyalását végeredményben
az erő fizikai fogalmának az ma = F egyenlettel való bevezetése tette lehetővé. Ez mutatja az erő fogalmának jelentőségét, az erő jelentésének
megértéséhez pedig a fenti meggondolások is hozzájárulnak. Azt az igen elterjedt kijelentést, hogy „az erő a gyorsulás oka”, a kifejezésmód
egyszerűsítésére használhatjuk ugyan (és tulajdonképpen használjuk is, amikor pl. azt mondjuk, hogy az erő „gyorsulást hoz létre”), de ez a kijelentés
csak formális természetű, mert egy test gyorsulásának valódi okait a testtől kisebb vagy nagyobb távolságban levő más testek geometriai és fizikai
állapotában, tulajdonságaiban kell keresnünk. Ezeket a tulajdonságokat azonban a fizika más ágai kutatják, a mechanika megelégszik azzal, hogy
„a testek gyorsulást létesítő hatásait” az „erőkkel” jellemezze, és a mozgásokat ezekkel kapcsolatba hozva vizsgálja.

b) A dinamikai alap egyenlet alkalmazásai
20. §. A hajítás és a harmonikus rezgő mozgás dinamikai tárgyalása

A dinamikai alapegyenlet egyik alkalmazásaként már említettük a hajítások és a harmonikus rezgő mozgások osztályára vonatkozó erőtörvények
felállítását (19. § 2a). Most ezeket az erőtörvényeket arra használjuk fel, hogy egyszerű példákat mutassunk az alapegyenlet másik irányú
alkalmazására, azaz a mozgásegyenletek felállítására és megoldására.

1. Egyedül a nehézségi erő hatása alatt álló tömegpont esetében az alapegyenlet:

 ((1a–b). egyenlet)

Az m kiesése azt jelenti, hogy a mozgás független a test tömegétől. Ha a mozgás a térnek a Földhöz viszonyítva kicsiny részében játszódik le, a g
nehézségi gyorsulás állandónak tekinthető, és így a mozgásegyenletek egy, a Földhöz rögzített, függőlegesen felfelé irányított Z tengelyű koordináta-
rendszerben a következők:

 ((2a–c). egyenlet)
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Ezeknek a differenciálegyenleteknek a megoldása („integrálása”) igen egyszerű. Az a függvény, amelynek t szerinti differenciálhányadosa zérus,
nyilvánvalóan egy konstans, az a függvény pedig, amelynek differenciálhányadosa – g, nyilván: – gt + const. Ezért a fenti egyenletekből következik
a sebességkomponensekre nézve:

 ((3a–c). egyenlet)

ahol c1, c2 és c3 tetszés szerinti állandók (ún. integrációs állandók). A (3a–c)-ből hasonló módon kapjuk a keresett x, y, z függvényeket:

 ((4a–c). egyenlet)

ahol bl, b2, b3 újabb tetszőleges állandók. A (4a–c) függvények, amelyek a (2a–c) mozgásegyenletek „általános megoldását” jelentik, és összesen 6
tetszőleges állandót tartalmaznak, magukban foglalják az egyedül a nehézségi erő hatása alatt álló tömegpont összes lehetséges mozgásait.

Speciálisan az a mozgás, amelynél a tömegpont pl. a t = 0 időpillanatban a P(x0, y0, z0) pontban van, és sebessége v0= (v0x, v0y, v0z) úgy adódik,
hogy a most említett „kezdeti feltételekből” a 6 állandót meghatározzuk. Legyenek tehát a kezdeti feltételek:

 ((5). egyenlet)

Ha mármost (3a–c)-be és (4a–c)-be t = 0-t helyettesítünk, akkor (5) miatt kapjuk:

 ((6). egyenlet)

vagyis a c1, c2, c3 állandók a kezdősebesség komponenseit, a bl, b2, b3 állandók pedig a kezdeti hely koordinátáit jelentik.

Válasszuk a koordináta-rendszer kezdőpontjául a tömegpont P kezdeti helyét, az XZ sík gyanánt pedig a v0 kezdősebesség-vektoron átmenő
függőleges síkot. Ennél a választásnál, amely lényegében nem jelenti az általánosság megszorítását, x0 = y0 = z0 = 0, v0y = 0, továbbá v0x = v0 cos
α, v0z = v0 sin α, ahol α a v0-nak az X tengellyel bezárt szöge. Így a (4a–c)-ből azt kapjuk, hogy y mindig zérus, és a mozgást az

 ((7). egyenlet)

egyenletek írják le, amelyek a hajítás jól ismert egyenletei (11. §).

A (2a–c) egyenletek megoldása tehát arra vezet, hogy az egyedül az állandó nehézségi erő hatása alatt álló tömegpont legáltalánosabb mozgása
a hajításnál megismert mozgás.
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Ha az anyagi pontra a nehézségi erő helyett bármilyen más állandó erő (F = const) hat, akkor a megfelelő

 ((8). egyenlet)

alapegyenlet ugyanúgy tárgyalható, mint (1b), és a mozgás a 11. § 3.-ból már ismert egyenletesen gyorsuló mozgás (az F = 0 speciális esetben
pedig egyenes vonalú egyenletes mozgás).

2. A lineáris erőtörvény, Fx = – Dx érvényességének feltételezésével határozzuk meg pl. a két vízszintes csavarrugó közt levő m tömegű test (14,1.
ábra) mozgását abban az esetben, ha az x0-val kitérített testet v0z kezdősebességgel ellökjük. A test súlyát a felfüggesztés miatt nem kell figyelembe
vennünk, és így feladatunk az

 ((9). egyenlet)

mozgásegyenlet megoldása a következő kezdeti feltételek mellett:

 ((10). egyenlet)

A (9) egyenletet, amely egyszerűbb jelöléssel a

 ((11). egyenlet)

alakban írható, kielégítik az x = sin ωt és az x = cos ωt függvények; erről differenciálással azonnal meggyőződhetünk. Ugyancsak megoldása
(„általános megoldása”) a (11) differenciálegyenletnek az

 ((12). egyenlet)

függvény is, amelyben c1 és c2 tetszőleges állandók. Fennáll ugyanis

 ((13). egyenlet)

és ebből d2x/dt2 = – c1ω2 sin ωt – c2ω2 cos ωt = – ω2x. A (12) és (13) jobb oldalai t = 0-ra: c2, ill. ωc1 és ezeknek a (10) kezdőfeltételek miatt x0-lal,
ill. v0x-szel egyenlőknek kell lenniök: c1 = ν0x/ω, c2 = x0. Így, (12)-ből, feladatunk megoldása:
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 ((14). egyenlet)

Ez a kifejezés más alakra is hozható. Legyen

 ((15a–b). egyenlet)

ekkor x = A (sin ωt cos α + cos ωt sin α), vagyis

 ((16). egyenlet)

ahol, a (15a–b) egyenletek négyzetre emeléséből és összeadásából, ill. a két egyenlet elosztásából:

 ((17a–b). egyenlet)

A (16) alakú megoldás alapján, amelynek jelentésével a 8. §-ban már foglalkoztunk,22 mondhatjuk: Egyedül az Fx = –Dx rugalmas erő hatására az
m tömegű anyagi pont harmonikus rezgő mozgást végez [x = A sin (ωt + α)], amelynek körfrekvenciája, ill. rezgésideje

 ((18a–b). egyenlet)

az A amplitúdót és az α fázisállandót pedig a kezdeti feltételek határozzák meg (17a–b) szerint.

Ha az m tömegű testet függőleges tengelyű csavarrugó szabad végére illesztjük – egyelőre kezünkben tartva –, majd ebből az x = 0 helyzetből t =
0-nál lökés nélkül elengedjük (20,1. ábra), akkor a P(x) pontban levő testre a rugalmas erőn kívül a nehézségi erő is hat, és így a mozgásegyenlet:

 ((19). egyenlet)

22 A 8. §-ban x0-lal jelöltük az amplitúdót, most viszont A-val, mert most x0 a kezdeti kitérést jelenti. A v0z = 0 kezdeti feltétel esetén A = x0.
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20,1. ábra -

Ez az egyenlet azonban az  jelölések bevezetésével a  egyenletbe megy át, amely megegyezik a már megoldott
(11)-gyei, csak  az ábra szerint az  pontból – a rugóra függesztett test egyensúlyi helyzetétől – számított kitérést jelenti. A test tehát most is
harmonikus rezgő mozgást, végez a (18b) szerinti T rezgésidővel.

Ha a rugó mr tömege nem nagyon kicsiny a test m tömegéhez képest, a mért rezgésidő észrevehetően nagyobb, mint a (18b) szerint (a sztatikai
erőmérés útján meghatározott D-vel) számított rezgésidő. Ennek az az oka, hogy a rugó részei is rezegnek, a testtől fokozatosan távolabb levő részek
egyre kisebb amplitúdóval. Itt nem részletezhető meggondolások szerint a rugónak ez a mozgása a test mozgásának szempontjából közelítőleg úgy
vehető figyelembe, hogy a formulákban

-et írunk. E korrekció jelentését úgy is felfoghatjuk, hogy az m tömegű testre a rezgés folyamán a Dx nagyságú erőnél -szer kisebb erő hat.

21.§. Kényszermozgások. Szabaderők és kényszererők. Alkalmazások egyenes vonalú mozgásokra. (Lejtő, Atwood-ejtőgép)
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1. Míg a hajítás, a rugókkal megvalósított rezgő mozgások, az égitestek mozgása a szabad mozgások közé tartoznak, addig a kényszermozgásoknál
a testnek előírt, merevnek tekinthető felületen vagy görbén (pl. asztalon, sínen) kell maradnia, vagy mozgását más geometriai feltételek korlátozzák.
A „kényszert” az említett példákban az asztal vagy a sín, egy fonálingánál pedig a fonál jelenti. Matematikailag a kényszer, helyesebben a
kényszerfeltételek általában azoknak a felületeknek vagy görbéknek egyenleteivel adhatók meg, amelyeken a tömegpontnak mozognia kell.

A kényszer szerepe nemcsak mozgásoknál nyilvánul meg, hanem pl. már a vízszintes asztalra helyezett test egyensúlyánál is (16–17. §). A test G
súlyával nyomja az asztalt, az asztal pedig az akció – reakció elve értelmében nyomja a testet a rugalmas alakváltozásból származó – G erővel.
Az asztal alakváltozása olyan kismértékű, hogy az asztalt merev testnek tekinthetjük, de az alakváltozásból származó – G erőt nyilván a testre ható
erők közé kell számítanunk. Így a testre hat egyrészt a G = mg nehézségi erő mint ismert erőtörvénnyel megadott szabaderő, másrészt pedig a
kényszer hatását kifejező – G reakcióerő vagy kényszer erő. A testre ható erők eredője zérus: F = G + (–G) = 0, a test tehát egyensúlyban van.
Mint látható, a kényszererő figyelembevételével már nem kell azt mondanunk, hogy „az asztal megakadályozza a test esését”, hanem a testet olyan
szabad tömegpontnak tekinthetjük, amelyre együttvéve F = 0 erő hat.

A fenti egyszerű példa alapján belátható, hogy kényszermozgásoknál a dinamikai alapegyenlet részletesebb alakja:

 ((1). egyenlet)

ahol F0 és F' a pontra ható szabaderők, ill. kényszererők eredőjét jelenti. (F, mint eddig is, a tömegpontra ható összes erők eredőjét jelöli.) Az F = F0 +
F' felbontást az indokolja, hogy a feladatokban a testre ható szabaderők (pl. súly, gravitációs erő, rugalmas erő, légellenállás) általában ismeretesek,
a kényszererő viszont nem, ezek meghatározása a feladathoz tartozik. Egyszerű esetekben azonban a kényszererők – általában az előírt felületekre
vagy görbékre merőleges nyomóerők vagy húzóerők – a kényszerfeltételek és a kölcsönhatás törvénye alapján könnyen megállapíthatók, amint az
az alábbi példákból kitűnik.

2. Egyensúly és mozgás a lejtőn (súrlódás nélkül). A vízszintes α szöget bezáró sík lapra, a lejtőre helyezett G = mg súlya – a szabaderő – felbontható
a lejtőre merőleges Gn és a lejtőre párhuzamos Gt erőkre. Nagyságra nézve Gn =mg cos α és Gt =mg sin α (21,1a ábra). A Gt érintőleges erő – ha
mindennemű súrlódástól eltekintünk – a lejtőre semmi hatást nem gyakorol, ha Gn normális erő viszont nyomja a lejtőt, amely kis deformációjánál
fogva visszahat a testre az F' = – Gn kényszererővel. A testre hat tehát az F0 = G súly mint szabaderő és az F' = – Gn kényszererő. A kettő eredője
éppen az érintőleges Gt, erő:

 ((2). egyenlet)
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21,1. ábra -

Hogy a testre, pl. könnyen gördülő kis kocsira ható erők eredője valóban Gt, azt megmutathatjuk pl. úgy, hogy dinamométerrel vagy súly segítségével
a testre egy további, – Gt erőt gyakorolunk: ekkor a test egyensúlyban van (21,1b ábra).

Ha a G súlyon kívül más szabaderő nem hat a testre, akkor (2) értelmében – a Gt erő hatására23 – a lejtőn súrlódás nélkül csúszó test gyorsulása:
a = Gt/m, vagyis a gyorsulás nagysága:

 ((3). egyenlet)

Valójában a gyorsulás ennél mindig kisebb, csúszó testeknél a súrlódás (22. §), gördülő testeknél pedig főleg a forgás miatt (pl. homogén, tömör

golyó esetében a gyorsulás nagysága csak 1. 46. §). Mindkét esetben azonban a gyorsulás állandó, s így a test egyenletesen gyorsuló

mozgást végez, tehát pl. kezdősebesség nélküli elengedés esetében t idő alatt utat tesz meg. Az utóbbi pl. a Galilei-féle lejtő egymással
párhuzamos csatornáiban mozgó golyókkal könnyen demonstrálható.

3. Súllyal mozgatott kis kocsi mozgása vízszintes sík lapon. A 21,2. ábrán vázolt egyszerű kísérletnél tartsuk egyelőre a kis kocsit nyugalomban,
és a fonál AB darabjának helyébe iktassuk be az elhanyagolható tömegű D dinamométert. D nyugalom esetén a fonálra függesztett nehezék m1g
súlyával egyenlő erőt mutat, a kocsi elengedése után azonban, amikor a kocsi méréseink szerint egyenletesen gyorsuló mozgást végez (s = at2/2),
az m1g-nél kisebb erőt jelez.

23 Gt-t gyorsító erőnek, Gn-et pedig, mivel ennek nincsen gyorsító hatása, elveszett erőnek is szokták nevezni.
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21,2. ábra -

Ismerve az m1g és m2g súlyokat mint szabaderőket, határozzuk meg a testek mozgását és a testekre ható erőket! A kocsi m2g súlyának hatását
kiegyenlíti az asztal által a kocsira gyakorolt – m2g kényszererő, úgyhogy e két erő figyelmen kívül hagyható. Azok az erők, amelyek a fonalat feszítik,
és egyúttal a közbeiktatott D dinamométert megnyújtják, a fonál két végére hatnak, és egyenlő nagyságúak (17. §). Az egyik ilyen erő nagyságát.
F'-vel jelölve, a fonál F' nagyságú reakcióerőt fejt ki mindkét testre, a nehezékre függőlegesen felfelé, a kocsira pedig vízszintesen jobbra mutató
irányban. Így a nehezékre ható összes erők eredője a lefelé mutató m1g – F', a kocsira ható összes erők eredője pedig a jobb felé mutató, F' nagyságú
erő. A feszített és nyújthatatlannak feltételezett fonál mint kényszer miatt mindkét test gyorsulásának nagysága ugyanaz (a), és ezért a dinamikai
alapegyenletnek a két testre való alkalmazásából következik:

 ((4a–b). egyenlet)

E két egyenletből (összeadással, majd a visszahelyettesítésével) a gyorsulás és a kényszererő nagysága:

 ((5a–b). egyenlet)

Pl. m1 = 0,2 kg és m2 = 0,8 kg esetében a = g/5 = 1,96 m s–2, és F' = 4m1g/5 = 0,16 kp. Ekkora erőt jelez a mozgás folyamán a beiktatott dinamométer
a nyugvó rendszernél mért 0,2 kp helyett. A kerekek forgó mozgásának és a súrlódásnak elhanyagolása miatt a mért gyorsulás általában 5–10%-
kai kisebb a számítottnál.

A fenti kísérlettel gyakran a második axiómát illusztrálják abban az értelemben, hogy a gyorsulás egyenlő az m1g erő és az m1 + m2 tömeg
hányadosával. Ez a kijelentés (5a) szerint helyes ugyan, de az egy anyagi pontra vonatkozó második axióma elvileg bajosan alkalmazható közvetlenül
a két testből és a fonálból álló rendszerre.
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4. Az Atwood-féle ejtőgépnél lényegében állócsigán átvetett fonál végeire erősített m1 és m2 (< m1) tömegű testek mozognak egy-egy függőleges
egyenes mentén (21,3. ábra). A probléma teljesen hasonló az előbbihez, a különbség nyilván csak az, hogy most az m2 tömegű test súlyát is
figyelembe kell vennünk. Ennélfogva (4a-b) helyett most

 ((6a–b). egyenlet)

ahonnan a gyorsulás és a kényszererő nagysága:

 ((7a–b). egyenlet)

(a csiga forgását és a fonál tömegét nem véve figyelembe). Ha egyik vagy mindkét oldalon a fonál egy darabja helyett dinamométert iktatunk be,
ez F' nagyságú, tehát m1g-nél kisebb, m2g-nél nagyobb erőt mutat.

21,3. ábra -



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

78

A skálával és másodpercingával felszerelt ejtőgéppel kényelmesen igazolhatók az egyenletesen gyorsuló mozgásra

vonatkozó kinematikai összefüggések. Hogy pl. a = 20 cm s –2 esetén v a 2. másodperc végén 40 cm s–1, az úgy mutatható ki, hogy az
ábrán feltüntetett Gt = m1g – m2g „túlsúlyt” az A gyűrűs asztalka a 2. másodperc végén leakasztja, és az így egyenletessé váló mozgásnál a testek
minden további másodperc alatt 40 cm utat tesznek meg.

5. További példák függőleges irányú mozgásokra. Ha az ejtőgépnek pl. a bal oldali ágában a 21,3. ábrán berajzolt F' nagyságú erőt izmainkkal
gyakoroljuk a testre, a (6b) egyenlet – az m2 → m és F' → F egyszerűbb jelölesekkel – a következőt jelenti: m tömegű test gyorsulással (a) való
felemelésekor a test súlyánál nagyobb, F = m(g + a) nagyságú erőt fejtünk ki. Ugyanígy, az ejtőgépnek csak a jobb oldali ágát, ill. a (6a) egyenletet
figyelembe véve: a test gyorsulással való leengedésekor a test súlyánál kisebb, F = m(g – a) nagyságú erőt fejtünk ki felfelé mutató irányban.
Egyenletes mozgásnál (a = 0) F = mg. Az alapegyenletnek ezeket az egyszerű következményeit a dinamométerrel kiegészített ejtőgéppel kvantitatív
módon is igazolhatjuk, vagy pl. úgy is demonstrálhatjuk, hogy a testet csavarrugó vagy rugalmas abroncs közbeiktatásával emeljük, ill. süllyesztjük
(21,4a és b ábra).

21,4. ábra -

Hasonló kísérletek: Rugós személymérlegen álló mg súlyú személy hirtelen leguggolásakor a mérleg mg-nél kisebb, hirtelen felegyenesedéskor
pedig mg-né1 nagyobb erőt mutat. – Lendítőkereket tengelyére csavart két fonállal mérleg egyik serpenyőjére függesztünk (21,5. ábra), és a mérleget
kiegyensúlyozzuk. Az elengedés után legördülő kerék, amelynek középpontja lefelé mutató a gyorsulással mozog, súlyánál kisebb m(g–a) erővel
húzza a serpenyőt. A kerék tehetetlenségénél fogva a fonalak lecsavarodása után is tovább forog, és középpontja csökkenő sebességgel mozog
felfelé; a mérleg ekkor is a súlynál kisebb, az előbbi m(g–a) erővel gyakorlatilag megegyező erőt jelez. A gyorsulás ugyanis a felfelé „lassuló”
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mozgásnál is lefelé irányul, és nagysága jó megközelítéssel most is a. – Az előbbiek a „jo-jo” játékra is vonatkoznak: az orsó, süllyedésnél és
emelkedésnél egyaránt, súlyánál kisebb erővel feszíti a fonalat.

21,5. ábra -

22. §. Csúszási és tapadási súrlódás. Csúszás a lejtőn

A súrlódás fogalma általános értelemben magában foglalja mindazokat a jelenségeket, amelyek egymással érintkező testeknek az érintkezési felület
mentén való viszonylagos elmozdulásával, ill. ennek akadályozásával kapcsolatosak. A súrlódás sok fajtája közül most csak kettővel foglalkozunk:
az egyik esetben egy szilárd test a másiknak a felületén „csúszik”, a második eset pedig a csúszásnak a nyugalmi állapotból való megindítására
vonatkozik. Ezeknek az eseteknek az anyagi pont dinamikájában való tárgyalását az indokolja, hogy a csúszási súrlódás törvényszerűségeinek
ismeretében a dinamikai alapegyenlettel már sok olyan feladat megoldható, amelyeknél a súrlódás elhanyagolása a tapasztalatnak ellentmondó
vagy azzal csak durva közelítésben egyező eredményekre vezetne.

1. A csúszási súrlódás. Ha vízszintes asztallapra pl. tégla alakú testet helyezünk, és ezt bizonyos kezdősebességgel ellökjük, a test sebessége egyre
csökken, és végül zérus lesz. A sebességcsökkenést, ill. a v sebességgel ellentétes irányú a = dv/dt gyorsulást az asztallap részéről a testre ható
súrlódási erőnek (Fsúrl) tulajdonítjuk. Ez az erő a második axióma alapján az ma szorzattal mérhető, de sokkal egyszerűbben, sztatikái erőméréssel
is meghatározható. Ha ugyanis a testre vízszintes irányban megfelelően választott F nagysága erőt gyakorolunk pl. súly és fonál segítségével (22,1.
ábra), azt találjuk, hogy a kis lökéssel elindított test állandó sebességgel mozog; ekkor az összes erők eredője zérus, tehát a testre a sebességgel
ellentétes irányú és ugyancsak F nagyságú erőnek kell hatnia, és éppen ez a súrlódási erő. Mérése céljából úgy is eljárhatunk, hogy a testet motor
tárcsájára felcsavarodó fonállal állandó sebességgel mozgatjuk, és Fsúrl = F-et a közbeiktatott dinamométeren olvassuk le.
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22,1. ábra -

A méréseknél változtathatjuk: a) az érintkezési felület nagyságát úgy, hogy a téglatestet különböző lapjaira fektetjük; b) a sebességet, pl. a motor
fordulat számának változtatásával; c) a testeket egymáshoz nyomó, az érintkezési felületre merőleges nyomóerő N nagyságát; ha az 1 kp súlyú testre
2 kp súlyt rakunk, vízszintes érintkezési felület esetén N 1 kp-ról 3 kp-ra növekszik; d) az érintkező felületek anyagi minőségét. Az ilyen vizsgálatok
eredményét fejezi ki a csúszási súrlódás erőtörvénye (Coulomb, 1736–1806): A sebességgel mindig ellentétes irányú súrlódási erő nagysága első
közelítésben független az érintkezési felületnek és a sebességnek nagyságától, és arányos az N nyomóerővel:

 ((1). egyenlet)

ahol a μ „csúszási súrlódási tényező” a felületek anyagi minőségétől függ. A μ-nek néhány, közelítő tájékozódásra alkalmas értéke: száraz fafelületek
esetén kb. 0,5, acél és acél között kb. 0,1, acél és jég között 0,014.

Ha a 22,1. ábrán feltüntetett húzóerő nagysága: F ≠ Fsúrl akkor a test gyorsuló mozgást végez. Speciálisan az F = 0 esetben a vízszintes síkon v0
kezdősebességgel ellökött test a v0-lal ellentétes irányú és

 ((2). egyenlet)

állandó nagyságú gyorsulással mozog, úgyhogy

 ((3a–b). egyenlet)

A test tehát (v0 – atf  = 0 alapján) a

 ((4). egyenlet)

fékezési idő alatt áll meg. (3a)-ból a megfelelő fékezési távolság vagy fékút:
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 ((5). egyenlet)

Pl. 1500 kg tömegű, 36 km/h = 10 m/s sebességű gépkocsi hirtelen fékezésekor a kerékguminak az úton való csúszásánál μ ≈ 0,5-öt véve: tf ≈ 2
s, sf = 10 m, Fsúrl = ma = μmg ≈ 7500 kp.

Lejtőn lefelé csúszó testre a 21. § 2. szerint hat egyrészt a Gt = ma sin α nagyságú érintőleges erő, másrészt az ezzel ellentétes irányú, Fsúrl = μN
= μGn = μmg cos α < Gt nagyságú súrlódási erő. Ezért más erő hiányában a test gyorsulásának nagysága:

 ((6). egyenlet)

A lefelé elindított test tehát gyorsulás nélkül mozogna egy olyan α' hajlásszögű lejtőn, amelynél sin α – μ cos α' = 0, vagyis

 ((7). egyenlet)

Ennek alapján μ egyszerűen meghatározható: ha pl. acélfelületek esetén α' = 6°-ot mérünk, μ = tg 6° = 0,11.

2. A tapadási súrlódás. A vízszintes lapon nyugvó test csak akkor kezd el csúszni, ha az érintkezési felülettel párhuzamosan húzó- vagy tolóerő
nagysága, Ft elér egy meghatározott Ft0 küszöbértéket. Ez az Ft0 amint az pl. a 22,1. ábra szerint könnyen kimutatható, nagyobb a már elindított
test egyenletes mozgásban való tartásához szükséges F erőnél. Mivel tehát a test az Ft < Ft0 nagyságú húzóerő hatására nyugalomban van, a
testre egy másik, a húzóerővel ellentétes irányú és egyenlő nagyságú erő (kényszererő) is hat, amelyet tapadási súrlódási erőnek nevezünk. Az Ft0
küszöbértékre, amelynél a csúszás éppen megindul, szintén vonatkozik az (1)-nek megfelelő, közelítő érvényű Coulomb-féle súrlódási törvény: Ft0
első közelítésben független az érintkezési felület nagyságától, és arányos a nyomóerő N nagyságával, vagyis

 ((8). egyenlet)

μ0, a tapadási súrlódás tényezője az érintkező felületek anyagi minőségétől függ, és mindig nagyobb, mint a megfelelő μ csúszási súrlódási tényező.
(A μ0 értéke pl.: fa és fa között kb. 0,6, acél és acél között 0,15, acél és jég között 0,027.)

A tapadási súrlódás miatt a lejtőre helyezett, G = Gn + Gt súlyú testnél nemcsak a Gn normális erővel szemben lép fel reakcióerő, hanem a Gt
érintőleges erőt is kompenzálja az ezzel ellentétes irányú és egyenlő nagyságú tapadási súrlódási erő mindaddig, amíg Gt = mg sin α < μ0Gn = μ0mg
cos α. Ha tehát a lejtő hajlásszögét kis szögektől kiindulva növeljük, a csúszás annál az α0 hajlásszögnél indul meg, amelyre nézve

 ((9). egyenlet)

Eszerint a μ0 tényező az α0 (tapadási) súrlódási szög mérésével könnyen meghatározható.

Míg a csúszási súrlódás általában – a fékezések kivételével – nem kívánatos jelenség, addig a tapadási súrlódás sok esetben nagyon is hasznos.
Enélkül pl. nem lehetne járni, és a motor sem mozgathatná a gépkocsit. A járásnál ugyanis lábizmaink segítségével a talajra érintőlegesen hátrafelé
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irányuló erőt gyakorolunk, és ennek az erőnek a reakcióereje, vagyis a talpainkra ható, előre irányuló tapadási súrlódási erő jelenti a mozgásba
hozáshoz szükséges erőt. Hasonlóan a gépkocsi motorja a vele összeköttetésben levő kerék közvetítésével a kerék és a talaj érintkezési helyén a
talajra hátrafelé irányuló erőt fejt ki, és az így fellépő tapadási súrlódási erő hajtja előre a gépkocsit. Ebből egyúttal következik, hogy egy G súlyú
gépkocsinak vagy mozdonynak maximális húzóereje μ0G nagyságú lehet.

A csúszási és a tapadási súrlódás egyrészt a felületek egyenetlenségeinek tulajdonítható, másrészt azonban az a tény, hogy a leggondosabban
csiszolt felületek különösen nagy mértékben tapadnak egymáshoz, molekulák közti vonzóerőkre is utal. A súrlódási erő lényegesen csökkenthető
kenőanyagok, pl. olajok alkalmazásával, de ebben az esetben már nem a szilárd testek közti külső súrlódás, hanem a szilárd testekhez
tapadó folyadékrétegek közti belső súrlódás törvényszerűségei a mérvadók (78. §). A csúszási súrlódás pl. kocsiknál kerekek, tengelyeknél
gördülőcsapágyak alkalmazásával elkerülhető, ill. az általában sokszorosan kisebb gördülési súrlódással helyettesíthető (46. §).

23. §. A görbe vonalú mozgásoknál fellépő erők. Mozgás előírt görbén

1. Az egyenletes körmozgásnál – a legegyszerűbb görbe vonalú mozgásnál – a félreértések elkerülése végett külön is hangsúlyozzuk, hogy a
mozgást most is az inerciarendszernek tekintett előadó teremhez viszonyítva, tehát egy ehhez képest nyugvó megfigyelő szempontjából írjuk le.
(„Forgó vonatkoztatási rendszerben” levő megfigyelő szempontjából a jelenségek mások, 1. 52. §.)

Az r sugarú körpályán állandó v nagyságú sebességgel, azaz állandó ω = v/r szögsebességgel mozgó tömegpont gyorsulása a 12. § szerint a kör O
középpontja felé mutató acp = – ω2r centripetális gyorsulás, ahol r az O-ból a tömegponthoz húzott rádiuszvektor. Az F = ma dinamikai alapegyenlet
szerint az acp gyorsulásnak megfelelő erő, a centripetális erő:24

 ((1a–b). egyenlet)

amely az egyenletes körmozgást végző tömegpontra ható összes erők eredőjével egyenlő. Ez az állandó nagyságú, de folytonosan változó irányú erő
mindig merőleges a tömegpont v sebességére, és ennek tulajdonítható, hogy a sebességnek csak az iránya változik, nagysága nem. A centripetális
erő nagysága az n = ω/2π fordulatszám és a T = 1/n keringési idő bevezetésével többféle alakban kifejezhető:

 ((2). egyenlet)

Fcp tehát megadott v kerületi sebesség esetén az r sugárral fordítva, megadott ω szögsebesség (ill. fordulatszám vagy keringési idő) esetén pedig
a sugárral egyenesen arányos.

Példák: a) Vízszintes, kör alakú csatornában (vagy asztalon fekvő, kör alakú abroncs belső fala mentén) ellökött golyóra a centripetális erőt nyilván
a csatorna vagy az abroncs fala fejti ki. Ha az abroncs egy kis darabját eltávolítjuk (23,1a ábra), az említett erő megszűnése folytán a P pontot
elhagyó golyó tehetetlenségénél fogva a kör érintőjének irányában, egyenes vonalú pályán halad tovább. Hasonlóan, acél köszörülésekor a leváló

24 Másképpen normális erőnek vagy – a körmozgásnál – radiális erőnek is hívják.
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izzó acélrészecskék a köszörűkő érintőjének irányában repülnek el. b) Ha nagyobb tömegű golyót zsinór segítségével vízszintes lapon körpályán
mozgatunk, nagyon is „érezzük” azt a kör középpontja felé irányuló húzóerőt, amelyet mint centripetális erőt a zsinór közvetítésével a golyóra
gyakorolnunk kell, hogy azt körpályára kényszerítsük. Ha a zsinórt elvágjuk, a test a pályát érintőleges irányban hagyja el. A zsinórt a vízszintes
asztalon mozgatott golyó esetében csak a centripetális erő (és ennek ellenereje) feszíti; ezért, Fmax -mal jelölve a fonál elszakításához szükséges

erő nagyságát, a fonál annál az nmax fordulatszámnál szakad el, amelyre nézve  vagyis

 ((3). egyenlet)

23,1. ábra -

c) A Holdnak a Föld körüli mozgásánál a Holdra ható centripetális erő egyenlő a Föld által a Holdra gyakorolt gravitációs erővel.

A kölcsönhatás törvénye szerint a centripetális erővel együtt lép fel a centripetális erő ellenereje. Ez a sugár mentén kifelé irányuló mω2r erő azonban
nem a körmozgást végző A testre hat, hanem arra a B testre, amely A-ra a centripetális erőt gyakorolja, tehát a fenti példák közül a)-nál a csatorna
vagy abroncs falára, b)-nél a fonál közvetítésével kezünkre (a 23,1a-b ábrán a szaggatott nyíl), c)-nél pedig a Földre. A centripetális erő ellenerejét
sokan „centrifugális erőnek” hívják, mi azonban ezt a sajnálatos módon háromféle értelemben is előforduló elnevezést (26. és 52. §) arra az esetre
tartjuk fenn, amikor a mozgást a most alapul vett nyugvó koordináta-rendszer helyett „forgó koordináta-rendszerre” vonatkoztatjuk.

További példák és alkalmazások. Egy l hosszúságú, elhanyagolható tömegű fonálra függesztett m tömegű pont mozogjon r = l sin φ sugarú vízszintes
körpályán állandó szögsebességgel (23,2. ábra). Ez a rendszer, amelyet a fonál kúppalást mentén való mozgása miatt kúpingának nevezhetünk,
lényegében megfelel pl. annak az esetnek, amikor zsinórra kötött testet vízszintes körpályán mozgatunk. A testre hat a G = mg nehézségi erő mint
szabaderő és a feszülő fonál által kifejtett F' kényszererő, amely ellentétesen egyenlő az mg-nek a fonalat feszítő G1 vektori összetevőjével. A testre
ható összes erők (mg és F') eredője, vagyis a kör O középpontja felé mutató, mg tg φ nagyságú F erő jelenti a centripetális erőt, tehát
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 ((4). egyenlet)

23,2. ábra -

Innen következik a kúp φ nyílásszögére nézve (a φ = 0 megoldáson kívül):

 ((5). egyenlet)

vagyis a φ nyílásszög az n fordulatszám növekedésével meghatározott módon növekszik. Lényegében az (5) összefüggés érvényes a centrifugális
szabályozóra is (23,3. ábra), amely a gőzgépek járását teszi egyenletessé (WATT, 1736–1819), és másfajta motoroknál is fordulatszám-
szabályozóként szolgálhat. A fordulatszám növekedésével az A1 és A2 golyókkal együtt a forgástengelyen levő H hüvely is emelkedik, és a
H-val összeköttetésben levő egyszerű mechanizmus a gőzgép hengerébe áramló gőz mennyiségét csökkenti, ill. elektromotor esetében egy
megfelelő ellenállást változtat. A H hüvely eltolódása alkalmas szerkezettel átvihető skála mentén mozgó mutatóra is, úgyhogy a mutató minden
állásához bizonyos, hitelesítés útján meghatározott fordulatszám tartozik. Az ilyen típusú fordulatszámlálók (tachométerek) és pl. gépkocsikban
alkalmazott sebességmérők nem minden helyzetben működnek, ezért a szabályozás alapjául szolgáló súlyt más típusú készülékekben rugók erejével
helyettesítik.
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23,3. ábra -

Csavarrugóval a 23,4. ábrán vázolt módon elérhető, hogy az R rugó a vízszintes rúd mentén könnyen eltolható m tömegű golyóra a lineáris
erőtörvénynek megfelelően Dr nagyságú, az O középpont felé irányuló erőt gyakoroljon. Egyenletes körmozgásnál ez az erő a centripetális erő,
tehát az egyenletes körmozgás feltétele:

 ((6a–b). egyenlet)
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23,4. ábra -

Ez az eredmény annyit jelent, hogy a golyó csak egyetlen, a (6b)-vel meghatározott nkr = ω/2π „kritikus fordulatszám” mellett végezhet egyenletes
körmozgást. Ennél a fordulatszámnál az r sugár az A és B ütközők által megszabott határokon belül bármekkora lehet, mert r a (6a)-ból kiesett.
Valóban, ha a kritikus fordulatszám mellett az r sugarat a csavarrugó felső végéhez erősített K korong eltolásával növeljük vagy csökkentjük, azt
tapasztaljuk, hogy a golyó bármely r-nél körpályán marad. Ha viszont a fordulatszám változik meg, a golyók az A vagy B ütközőhöz tolódnak. Az
egyidejűleg eltolódó K korong a fordulatszám-szabályozásnál valamilyen mechanizmust hoz működésbe, amely a kritikus fordulatszámot visszaállítja.

2. Bármely görbe vonalú mozgásnál az anyagi pont gyorsulása a 12. § 3. szerint felbontható az érintőleges és az  normális vagy
centripetális gyorsulás összegére. A v tudvalévően a sebesség nagysága, R a görbületi sugár, t a v sebesség irányába mutató érintő-egységvektor, n
a pálya homorú oldala felé mutató főnormális egységvektora. A tömegpontra ható összes erők F eredőjét is a megfelelő Ft és Fn vektori összetevőkre
bontva, az alapegyenlet értelmében az at; gyorsulás a v sebességgel egy irányú

 ((7). egyenlet)

érintőleges (tangenciális) erőnek, az an gyorsulás pedig a sebességre merőleges, a görbületi kör középpontja felé irányuló

 ((8). egyenlet)



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

87

normális vagy centripetális erőnek tulajdonítható (Huygens, 1673). Az egyenes vonalú mozgásoknál R = ∞ miatt Fcp = 0, az egyenletes mozgásoknál
pedig v = const miatt Ft, = 0.

Pl. egy vízszintes, görbe vonalú csatornában ellökött golyónál az érintőleges erő a sebesség nagyságát csökkentő súrlódási erő, a centripetális erőt
pedig a csatorna fala gyakorolja a golyóra. Ha a golyót fonál segítségével pl. vízszintes körpályán mozgatjuk, miközben kezünkkel a jól ismert módon
szintén körpályát írunk le (a 23,5. ábrán K), a golyóra a fonál közvetítésével az ábrán látható F erőt gyakoroljuk; ezt az Ft1 és Fcp erők összegére
bonthatjuk. A golyóra hat még az Ft1-gyel ellentétes irányú Ft2 súrlódási erő, és ha Ft = Ft1 + Ft2 = 0, a körmozgás egyenletes. Függőleges síkban
levő körpálya esetén az Ft és Fcp erők az mg nehézségi erő megfelelő vektori komponenseit is magukban foglalják.

23,5. ábra -

Mint látható, sem az érintőleges, sem a centripetális erő nem valami újabbfajta erő, hanem mindkettő az eddig említett erőtípusokhoz sorolható: pl.
nehézségi erő, rugalmas erő, izomerő stb. Más szempontból az érintőleges erő általában szabaderő, a centripetális erő viszont, bár szabaderő is
lehet, sok esetben kényszererő (21. §).

Az érintőleges és a centripetális erő azért nem külön erőtípusok, mert a (7), (8) egyenletek nem erőtörvények (mint pl. a rugalmas erőre vonatkozó
F = –Dr erőtörvény), hanem csak az ma = F alapegyenlet más alakban való kifejezései. Ha ismerjük a tömegpont mozgását, akkor Ft és Fn
a (7), (8) egyenletekből meghatározhatók, ha viszont nem ismerjük a mozgást, akkor (7) és (8) éppen a mozgás meghatározására szolgáló
differenciálegyenletek.

Ezek, skaláris alakban írva, és a b binormális irányába eső harmadik komponenssel kiegészítve, nem mások, mint az anyagi pontnak a pálya
„természetes koordináta-rendszerében” kifejezett mozgásegyenletei (12. és 19. §):

 ((9a). egyenlet)
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 ((9b). egyenlet)

 ((9c). egyenlet)

amelyeket főleg előírt pályán való mozgásnál alkalmaznak. Ebben az esetben a pályára merőleges Fn és Fb erőkomponensek általában az F0
szabaderőnek és a pálya mint kényszer által a tömegpontra gyakorolt F' kényszererőnek komponenseiből tevődnek össze; F0t, F0n, F0b adva vannak,

 és ismeretlenek. A mozgást, vagyis a pálya mentén mért s = s(t) ívhosszúságot a (9a) egyenlet határozza meg, (9b) és (9c) pedig a mozgás
ismeretében az  és  kényszererők kiszámítását teszik lehetővé (l. a matematikai inga példáját a 24. §-ban).

24. §. A matematikai inga

Matematikai ingán értünk egy tömeg nélkülinek és nyújthatatlannak képzelt fonálra függesztett tömegpontot, amelyre szabaderőként csak a nehézségi
erő hat. Ezt az ideális rendszert jól megközelíti a fonálinga: hosszabb, könnyű fonálon függő kisméretű és aránylag nagy tömegű test, pl. ólomgolyó.
Ha az egyensúlyi helyzetből kimozdított l hosszúságú ingát elengedjük, vagy az egyensúlyi és a kitérített helyzet által meghatározott S síkban ellökjük,
az m tömegű pont függőleges síkban, l sugarú körív mentén mozog (sík inga). Általános esetben, amikor az ingának az említett S síkkal ferde szöget
bezáró kezdősebességet adunk, a tömegpont l sugarú gömbfelületen bonyolult pályát ír le (gömbi inga); ha pedig a kezdősebesség merőleges az
S síkra, és megfelelő nagyságú, akkor a tömegpont vízszintes síkban egyenletes körmozgást végez (kúpinga, 23. § 2.). A következőkben csak a
sík inga mozgásával foglalkozunk.

A sík inga pillanatnyi helyzetét jellemezhetjük a függőleges OO1 egyenessel bezárt φ szöggel, amelyet az O1-től mért s = lφ ívhosszúsággal együtt
akkor számítunk pozitívnak, ha az inga OO1–től jobbra van (24,1. abra). A tömegpontra hat egyrészt a G = mg súly mint szabaderő, másrészt a
fonál által kifejtett, egyelőre ismeretlen nagyságú F' kényszererő; a súrlódási erőktől eltekintünk. A G súlyt a Gt érintőleges és Gn merőleges erők
összegére bontva, látjuk, hogy a testre ható erők F eredőjének a (jobbra irányított) érintő irányába eső komponense: – Gt = mg sin φ, az O pont
felé mutató normális irányába eső komponens pedig F' – Gn = F' – mg cos φ. Mivel a gyorsulás megfelelő komponensei d2s/dt2 és v2/l, az ma = F
alapegyenlet a következő két egyenlettel egyenértékű:

 ((1a–b). egyenlet)
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24,1. ábra -

A mozgást, azaz s-et vagy φ = s/l-et mint az idő függvényét, az (1a) egyenlet határozza meg; az (1b), ha már ismeretes a mozgás és így v is, az
F' kényszererő kiszámítására szolgálhat.

Az (1a) egyenlet s = lφ, azaz d2s/dt2 = ld2φ/dt2 miatt, ml-lel való osztás után:

 ((2). egyenlet)

Ha a φ szög nagy értékeket is felvehet, akkor ennek a differenciálegyenletnek a megoldása bonyolult. Kis szögkitéréseknél azonban sin φ ≈ φ miatt25 a

 ((3). egyenlet)

egyenlet áll fenn, amelynek megoldását a harmonikus rezgő mozgásnál már megismertük (8. és 20. §). Ennek alapján mondhatjuk: A matematikai

sík inga mozgása kis szögkitérések esetén  körfrekvenciájú harmonikus rezgő mozgásnak tekinthető, φ = φ0 sin (ωt + αk), úgyhogy T0 =
2π/ω miatt a (teljes) lengésidő:

25 φ < 10°-nál a sin φ és a (radiánban mért) φ közti relatív eltérés kisebb, mint 0,5%.
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 ((4). egyenlet)

a φ0 amplitúdót és az αk kezdőfázist a kezdeti feltételek határozzák meg.

A kísérletileg könnyen igazolható (4) összefüggés alapján T0 csak az inga hosszától és a hellyel változó g nehézségi gyorsulástól függ, az m
tömegtől és – kis amplitúdóknál – a φ0 amplitúdótól független: ugyanolyan hosszú, különböző tömegű és különböző, de kicsiny amplitúdóval lengő
ingák lengésideje a Föld egyazon helyén ugyanaz. Ezt az izokronizmust Galilei ismerte fel először. (4) szerint az inga hosszát 4-szer, 9-szer kell
megnövelnünk ahhoz, hogy a lengésidő 2-szer, 3-szor nagyobb legyen. A (4) formula T0 és l mérése útján lehetővé teszi a g nehézségi gyorsulás
meghalározását.

A „másodpercinga” fél lengésideje 1 s (T0 = 2 s), és így (4)-ből g = 981 cm s–2 esetén a másodpercinga hosszúsága: lmp = 99,4 cm ≈ l m. A méter
bevezetése arra nyúlik vissza, hogy ez a Huygens által egységként javasolt lmp hosszúság körülbelül a délkör hosszának negyvenmilliomod része.

Az elmélet szerint nagyobb φ0 amplitúdóknál a lengésidő:

 ((5). egyenlet)

de sok esetben megfelelnek az egyszerűbb (a radiánban, ill. fokban mért φ0-ra vonatkozó)]

 ((6a–b). egyenlet)

formulák is. Ezeket pl. a g pontos meghatározásánál használjuk fel. A mérésnél ugyanis mindig egy véges φ0 amplitúdónak megfelelő T rezgésidőt

kapunk, a g-t viszont a fenti formulák alapján „zérus amplitúdóra redukált  lengésidőből” számítjuk ki.

25. §. A bolygók mozgása. A Newton-féle gravitációs törvény

1. A bolygómozgás Kepler-féle törvényei. A bolygóknak a Földhöz viszonyítva igen bonyolult mozgását a Földet a világmindenség középpontjában
álló testnek képzelő geocentrikus világrendszer (Ptolemaios, i. e. 2. sz.) egyenletes körmozgások megfelelő összetevésével kísérelte meg leírni.
Ez a leírási mód a megfigyelési adatok tökéletesedésével egyre bonyolultabbá vált. Sokkal egyszerűbbnek mutatkozik a bolygómozgás, ha azt
a Kopernikusz (1473–1543) által felállított és egy új világkép kialakulására vezető heliocentrikus világrendszernek megfelelően – amely szerint a
bolygók a mindenség középpontjában álló Nap körül keringenek, és ezenkívül tengely körüli forgást is végeznek – a nyugvónak tekintett Napra
vonatkoztatjuk, pontosabban egy olyan koordináta-rendszerben írjuk le, amelynek középpontja a Nap, tengelyei pedig az állócsillagokhoz képest
változatlan irányításúak. Ebben a koordináta-rendszerben a bolygómozgás kinematikai törvényeit Kepler állította fel 1609-ben és 1619-ben, főleg
Tυcηο Brahenak (1546–1601) a Marsra vonatkozó gondos megfigyelései és a saját észlelései alapján. A Kepler-féle három törvény:
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1. A bolygók ellipszispályákon keringenek, amelyeknek egyik gyújtópontjában a Nap áll.

2. A Naptól a bolygóhoz húzott rádiuszvektor egyenlő időközök alatt egyenlő területeket súrol.

3. A bolygók keringési időinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellipszispályák nagytengelyeinek köbei.

A nagy bolygók a Naptól növekvő távolságban: Merkur, Venus, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto; az utóbbi hármat jóval Kepler
után fedezték fel, rendre 1791-ben, 1846-ban és 1930-ban. A Mars és a Jupiter pályái között keringő kis bolygók közül jelenleg kereken 1600-nak

a pályája ismeretes. A nagy bolygók pályái általában csak kissé térnek el a körtől: az ε numerikus excentricitás 25,1. ábra) pl. a
földpályánál csak 0,017; legnagyobb a Plútó pályájánál: 0,25. A nagy bolygók fontosabb adatait és mellékbolygóik (holdjaik) számát a függelék 1.
táblázata tünteti fel.

25,1. ábra -

Az r rádiuszvektor által Δ t idő alatt súrolt területet Δq-val jelölve (25,1. ábra), a 2. törvény vagy felületi tétel úgy is megfogalmazható, hogy a bolygó
Δq/Δt – pontosabban dq/dt – területi sebessége állandó:

 ((1). egyenlet)

Ebből következik, hogy a bolygó sebessége legnagyobb a pályának a Naphoz legközelebb fekvő P pontjában (perihélium), legkisebb a legtávolabb
fekvő A pontban (afélium). A Föld január 3-án van a perihéliumban, és a téli fél év (szept. 23– márc. 21.) csak 179 napig tart a nyári fél év 186
napjával szemben.
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2. A bolygók mozgása a centrális mozgások, vagyis az olyan mozgások közé tartozik, amelyeknél a tömegpont (tetszőleges nagyságú) a gyorsulása
mindig egy meghatározott pont, a centrum felé vagy éppen ellentétes irányba mutat. Az ilyen gyorsulásokat létesítő, tehát szintén a centrum felé
vagy ellentétes irányba mutató erőket centrális erőknek nevezzük.

Hogy a bolygómozgás centrális mozgás, az következik az alább kimutatandó általános tétel megfordításából. Bármely centrális mozgásnál a
tömegpont pályája sík görbe (speciális esetben egyenes), és a területi sebesség állandó, vagyis fennáll a felületi tétel. Megfordítva, ha a pálya sík
görbe, és a területi sebesség állandó, akkor a mozgás centrális mozgás.

A következő elemi bizonyításnál tegyük fel, hogy a centrális mozgást végző tömegpont igen kicsiny Δt idő alatt az A0 pontból A1- be, innen ugyanakkora

Δt idő alatt A2-be jut stb. (25,2. ábra). A kicsiny Δt miatt a pályát megközelíthetjük az   … elmozdulásokkal, amelyek arányosak az A0, A1
… pontokhoz tartozó sebességekkel. A mozgás úgy származtatható, hogy az A0-ból A1-be érkező test Δt idő alatt gyorsulás hiányában B1-be jutna

( ), de valójában az O centrum fele mutató, - gyel arányos sebességváltozás (gyorsulás) miatt az A2 pontba ér; innen hasonló módon az

-höz járuló és az A2-beli gyorsulással arányos elmozdulás következtében éri el az A3 pontot stb. Könnyen belátható, hogy egyrészt a
tömegpont nem léphet ki az OA0A1 síkból, másrészt pedig a rádiuszvektor által egyenlő Δt időközök alatt súrolt területek egyenlők:

 ((2). egyenlet)

25,2. ábra -
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Fennáll ugyanis:  (mert az alapokra az O-ból húzott, az ábrán nem feltüntetett magasság közös), továbbá (mert a
paralelogramma-szerkesztés szerint  és így az OA2 közös alapra a B2 és az A3 pontokból húzott magasságok egyenlők), tehát érvényes
(2). Ezzel az első tételt bebizonyítottuk.

A tétel megfordításának érvényességéhez azt kell kimutatnunk, hogy ha a pálya sík, és fennáll (2), akkor az A2-ben levő tömegpont gyorsulásvektora

az OA2 egyenesbe esik. Szerkesszük meg az adott -höz az -et úgy, hogy legyen. Mivel e két háromszög területe egyenlő, a (2)
feltétel miatt .

Ekkor azonban az (A2-beli gyorsulással arányos) elmozdulásnak valóban párhuzamosnak kell lennie az OA3 egyenessel, mert a B2 és az A3
pontokból a közös OA2 alapra húzott magasságok csak így lehetnek egymással egyenlők.

3. A Newton-féle gravitációs törvény. Már Kepler sejtette, hogy törvényeiből a bolygókra ható erőkre lehet következtetni, de ennek a feladatnak a
megoldása és ezen túlmenően az egyik legáltalánosabb erőtörvénynek a felállítása Newton érdeme.

Kepler második törvényéből, a felületi tételből az előzők szerint következik, hogy a bolygók gyorsulása a Nap mint centrum felé irányul, azaz minden
bolygóra a Nap felé mutató erő hat. Az erő nagyságának megállapításánál egyszerűsítés céljából tegyük fel, hogy az m és m1 tömegű bolygók
a valójában kis excentricitású ellipszisek helyett r, ill. r1 sugarú körpályákon keringenek az M tömegű Nap körül. Ez a körmozgás a felületi tétel
értelmében egyenletes, és így a Nap által az m tömegű bolygóra gyakorolt erő nagysága a centripetális erő F = mω2r formulája alapján:

 ((3). egyenlet)

Kepler harmadik törvénye szerint viszont

 ((4). egyenlet)

ahol CN minden bolygóra nézve ugyanaz, csak a Napra jellemző mennyiség. A (4)-ből r/T2 = CN/r2, úgyhogy (3) helyett írhatjuk:

 ((5). egyenlet)

a Nap által a bolygóra gyakorolt vonzóerő arányos a bolygó tömegével, és fordítva arányos a távolság négyzetével. Az akció–reakció elve szerint
azonban a bolygó is ugyanilyen nagyságú (FBN) erőt gyakorol a Napra, és ezt az erőt szimmetriaokokból arányosnak kell tekintenünk a Nap tömegével.
Ennélfogva CN-nek az M-et tényezőként kell magában foglalnia: 4π2CN = γΜ, ahol γ most már sem a Nap, sem a bolygók tömegét nem tartalmazó,
univerzális állandó. Azt kaptuk tehát, hogy a Nap és a bolygó közti vonzóerő nagysága:
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 ((6). egyenlet)

Ugyanez az eredmény adódik ellipszispályák alapulvételével is (Laplace, 1749– 1827).

Newton asztronómiai megfigyelések alapján arra következtetett, hogy ugyanez az erőtörvény érvényes a bolygók és holdjaik között fellépő erőkre is,
továbbá, hogy a Föld által a Holdra gyakorolt erő ugyanaz a fajta erő, mint a súly, amelynek a Föld közelében eső testek g gyorsulását tulajdonítjuk.
Ennek az utóbbi, Newtonnál valószínűleg elmélete kiindulópontjául szolgáló meglátásnak a helyessége könnyen ellenőrizhető. Ha ugyanis a Föld által
kifejtett vonzóerő valóban fordítva arányos a Föld középpontjától számítandó (l. alább) r távolság négyzetével, akkor a jó közelítéssel 60 földsugárnyi,
r = 60 R távolságban keringő Holdnak 602 = 3600-szor kisebb aH gyorsulással kell a Föld felé mozognia, mint a Föld felszíne közelében elejtett
testnek (r = R), azaz

 ((7). egyenlet)

ez az érték pedig jól megegyezik a csillagászati adatokból a 12. §-ban már kiszámított 0,272 cm s–2 értékkel.

Azt az előzők alapján jogosnak látszó általánosítást, hogy a (6) típusú törvény bármely két pontszerű testre érvényes, később mérések is
alátámasztották. Így az általános tömegvonzás törvénye, vagy a Newton-féle gravitációs törvény (1686): Bármely két pontszerű test kölcsönösen
vonzza egymást olyan erővel, amelynek nagysága a testek tömegének szorzatával egyenesen és a távolságnak négyzetével fordítva
arányos,

 ((8). egyenlet)

a γ arányossági tényező a gravitációs állandó (4. pont). Ha a 2 tömegponttól az 1-hez húzott rádiuszvektort r-rel jelöljük, akkor az 1-ből 2 felé mutató
egységvektor –r/r, és így az 1 tömegpontra a 2 részéről gyakorolt gravitációs erő:

 ((9). egyenlet)

Nem pontszerű, azaz méreteikhez képest egymástól nem nagyon távol levő testek között ható gravitációs erő a (9) erőtörvényre alapozott
számításokkal határozható meg. Ilyen módon kimutatható, hogy homogén gömb vagy gömbhéj gravitációs hatása egy, a gömbön kívül fekvő
testre olyan, mintha a gömb (gömbhéj) egész tömege a gömb középpontjában lenne egyesítve. Ezt a jó megközelítéssel a Földre mint homogén
gömbhéjakból összetett testre is alkalmazható tételt már fel is használtuk a Hold és a szabadon eső test gyorsulásainak összehasonlításánál.

4. A gravitációs állandó meghatározása először Cavendishnek sikerült 1798-ban az igen kis erők mérésére alkalmas csavarási vagy torziós ingával
(„torziós mérleggel”). Ez legegyszerűbb alakjában vékony drótszálon függő könnyű pálca, végein egy-egy kicsiny, m tömegű golyóval (25,3. ábra).
A mérés elve a következő. Ha a golyók mellé szimmetrikus helyzetbe egy-egy M tömegű golyót helyezünk (az ábrán nem feltüntetett berendezés
segítségével), a fellépő gravitációs erők hatására az inga egyensúlyi helyzetéből kitér, és bizonyos, tükörleolvasással megmérhető szöggel való
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elcsavarodás után új egyensúlyi helyzetet vesz fel. E helyzetben a kis golyóra ható gravitációs erő egyenlő nagyságú a drótszál elcsavarodásából
származó, a golyót eredeti helyzetébe visszatéríteni törekvő erővel. Ebből a (későbbi 45. § alapján könnyen felírható) egyensúlyi feltételből γ
kiszámítható.

25,3. ábra -

Úgy is eljárhatunk, hogy megmérjük az egyik kis golyó t idő alatt megtett, tükörről visszavert fénysugárral sokszorosan felnagyítható s útját közvetlenül
a nagy golyók odahelyezése után. A mozgás kezdetén a drótszál által a golyóra kifejtett visszahajtó erő még elhanyagolható, az F = γMm/r2

gravitációs erő pedig a csak igen lassan csökkenő r távolság miatt megfelelő t ideig állandónak vehető. Így a golyó kezdeti mozgását egyenes vonalú
egyenletesen gyorsuló mozgásnak tekinthetjük, és az erre vonatkozó

 ((10). egyenlet)

összefüggésből s, t, r, M ismeretében a γ -t kiszámíthatjuk.

Az újabb precíziós mérések alapján, amelyeket tökéletesebb, vákuumba helyezett torziós mérlegekkel és más módszerekkel is végeztek – pl. nagy
ólomtömbök fölé és alá he

lyezett testek súlyának mérésével –, a gravitációs állandó értéke:

 ((11). egyenlet)

Eszerint két 1 gramm tömegű golyó 1 cm távolságból 6,67 · 10–8 dyn erővel, két 1 tonnás gömb 1 m távolságból 6,67 dyn ≈ 7 milligrammsúlynyi
erővel vonzza egymást.
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5. Az égitestek tömege. Mivel a Föld felszínén, a Föld középpontjától R = 6370 km távolságban levő m tömegű test súlya lényegében (a Föld
forgásától származó korrekciótól eltekintve, 1. 55. §) nem más, mint az mF tömegű Föld által a testre gyakorolt gravitációs erő, fennáll:

 ((12a–b). egyenlet)

Innen a Föld tömege:

 ((13). egyenlet)

kereken 6 · 1021 tonna. Az  hányados a Föld közepes sűrűsége: 5,5 g cm–3. Minthogy a felszíni kőzetek átlagos sűrűsége csak 2,5 g cm–
3, a Föld belsejében 5,5 g cm –3-nál lényegesen nagyobb sűrűségű anyagoknak kell lenniök.

Ha az mN tömegű Nap egyik m tömegű bolygójának, pl. a Marsnak keringési ideje T, és a jó közelítéssel körnek tekinthető pálya sugara r, akkor a
bolygóra ható erő nagysága egyrészt m · 4π2r/T2 másrészt γmNm/r2, l. (2) és (3). E két kifejezést egyenlővé téve, a csillagászati megfigyelésekből
ismert T- és r-értékekkel kiszámítható a Nap tömege:

 ((14). egyenlet)

Hasonlóan számítható ki a holdakkal rendelkező bolygók tömege. A holdakkal nem rendelkező bolygók és pl. a Hold tömegének meghatározása
már nem ilyen egyszerű. A számítások eredménye szerint (l. függelék, 1. táblázat) a Hold tömege 81-szer kisebb a Föld tömegénél, a Hold sugara
pedig 3,7-szer kisebb a földsugárnál. Ebből következik, hogy egy test „súlya” a Hold felszínén 81/3,72 ≈ 6-szor kisebb, mint a Föld felszínén (a Nap
felszínén viszont kereken 332 000/1092 ≈ 28-szor nagyobb lenne).

6. A gravitációs törvény jelentősége. A gravitációs törvény sokkal általánosabb, mint a felállításához vezető Kepler-törvények, tehát a fizikai
megismerésnek sokkal magasabb fokát jelenti. Egyrészt ugyanis, egy m tömegű égitestnél csak az M tömegű Nap gravitációs hatását véve
figyelembe, az égitest

 ((15). egyenlet)

mozgásegyenletéből tisztán matematikai úton levezethetők a Kepler-törvények. Ezen túlmenően azonban (15) megoldása azt is mutatja, hogy az
égitestek pályája bizonyos kezdőfeltételek esetén ellipszis helyett más kúpszelet, pl. az üstökösöknél parabola vagy hiperbola is lehet. A bolygók
egymásra gyakorolt gravitációs hatásával sikerült továbbá a bolygók mozgásánál a Kepler-törvényektől való kis eltéréseket, az ún. perturbációkat
értelmezni, a Neptunus bolygót pedig éppen annak alapján fedezték fel, hogy Leverrier 1846-ban az Uranus perturbációiból ennek az addig
ismeretlen bolygónak pályáját és tömegét előre kiszámította. Egyáltalában, a gravitációs törvény az égitestek mechanikájának az alapja, a dinamikai
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alaptörvények helyességének egyik döntő bizonyítéka, és azáltal, hogy lényegében a földi nehézségi erő G = mg törvényét is mint speciális esetet
magában foglalja, az égitestek mozgásán kívül sok más jelenség értelmezését is lehetővé teszi (G fejezet).

26. §. A dinamikai alapegyenlet D'Alembert-féle (sztatikai) értelmezése

Az ma = F = F1+ … + Fn alapegyenlet a sztatika esetében (a = 0) a 18. § 2. szerint azt jelenti, hogy a tömegpont akkor és csak akkor van egyensúlyban,
ha a pontra ható erők (általános esetben a szabad- és kényszererők) eredője zérus, vagy más szóval, ha a tömegpontra ható erők „egyensúlyban
vannak”:

 ((1). egyenlet)

Formailag ehhez az egyensúlyi feltételhez csatlakozik a dinamikai alapegyenlet jelentésének egy másik, D’Alemberttől (1717–83) származó felfogása.
Ha az

 ((2). egyenlet)

alapegyenletben (–ma)-t, vagyis az anyagi pont tömegének és inerciarendszerre vonatkoztatott gyorsulásának negatív szorzatát erőnek fogjuk fel
és D'Alembert-féle erőnek26 (F*) nevezzük,

 ((3). egyenlet)

akkor az

 ((4). egyenlet)

alakban írható alapegyenlet jelentését (1) miatt így is kifejezhetjük: Dinamikai probléma formailag sztatikai problémára vezethető vissza, ha az anyagi
pontra ható erőkhöz (a szabad- és a kényszererők F = F1+ … + Fn eredőjéhez) a D'Alembert-erőt hozzáadjuk; ebben az esetben ugyanis az F és
az F* erők „egyensúlyban vannak”.

Az alapegyenlet fenti értelmezése, bár fizikailag semmi újat sem tartalmaz, gyakran hasznosnak bizonyul. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az
eddigi tárgyalásunkban képviselt „dinamikai erőfelfogás” mellett, amely az erőt tekinti a gyorsulás „okának” (19. §), értelmetlenség D'Alembert-erőről
beszélni, mert hiszen az alapegyenletnek abban a megfogalmazásában, hogy a tömegpont az F erő hatására a = F/m gyorsuláshoz jut, az F-en kívül
semmiféle más erőnek nincs helye. Mivel azonban maga az F = ma alapegyenlet az erő és a gyorsulás oksági viszonyáról semmit sem mond, jogos
az erők egyensúlyából kiinduló D’Alembert-féle felfogás is: eme „sztatikai erőfelfogás” mellett, amely szerint a tömegpontra ható összes erők mindig
egyensúlyban vannak, a D’Alembert-erőt is az erők közé kell számítanunk, de ekkor az erőt nem lehet a gyorsulás okának tekinteni. Az alapegyenlet
mindkét felfogás esetén ugyanaz, mindkettő alkalmazható tehát, de nem egyidejűleg, nem szabad a kettőt összekeverni!

26 Más néven tehetetlenségi ellenállás vagy tehetetlenségi erő, de ez az elnevezés inkább az 51. §-ban kifejtendő értelemben használatos.
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Példák a kétféle erőfelfogásra, a) Függőleges irányban gyorsuló mozgás. Ha m tömegű testre súlyánál nagyobb, felfelé irányuló F' erőt gyakorolunk
(21. § 5.), akkor a dinamikai erőfelfogás szerint a testre ható erők eredője F' + mg, tehát

 ((5). egyenlet)

A sztatikai erőfelfogás szerint viszont az F' erő, a test mg súlya és a (–ma) D’Alembert-erő egyensúlyban vannak egymással: F'+ mg + (–ma) = 0;
ez természetesen szintén (5)-re vezet.

b) Egyenletes körmozgás. Ha m tömegű testet fonállal vízszintes körpályán mozgatunk állandó ω szögsebességgel, akkor a 23. § 2.-ben megismert
dinamikai erőfelfogás szerint a testre csak a kezünk által a fonál közvetítésével kifejtett F' erő hat; ez létesíti az a = – ω 2r centripetális gyorsulást,
és így az alapegyenlet:

 ((6). egyenlet)

A sztatikai erőfelfogás szerint viszont az F' erővel egyensúlyt tart az ugyancsak a testre ható –ma = mω2r D’Alembert-erő, úgyhogy F' + mω2r =
0, ami természetesen megegyezik (6)-tal. Ezt a testre ható, kifelé irányuló mω2r D’Alembert-féle erőt – amelynek azonban a fentiek szerint csak a
sztatikai erőfelfogás esetén van értelme! – centrifugális erőnek is szokták nevezni. Mi a továbbiakban megmaradunk a dinamikai erőfelfogás mellett,
és ennek megfelelően a „centrifugális erő” elnevezést is más értelemben fogjuk használni (52. §).

c) Impulzus, munka, energia
A dinamikai alapegyenlet és a kölcsönhatás törvénye lényegében elegendő nemcsak az egyes tömegpont, hanem általánosabb mechanikai
rendszerek mozgásának tárgyalásához is, ez azonban gyakran lényegesen egyszerűsíthető alkalmasan bevezetett fizikai fogalmak, így az impulzus,
a munka és az energia segítségével. Az alapegyenletből és a kölcsönhatás törvényéből ugyanis ezekre a fizikai mennyiségekre olyan tételek állíthatók
fel, amelyek a mozgásproblémák megoldását megkönnyítik, sőt sok esetben el is tekinthetünk a probléma teljes megoldásától, mert a mozgásra
vonatkozólag az említett tételek gyakran önmagukban is számos célra elegendő felvilágosítást nyújtanak. Az impulzus, a munka és az energia
fogalmát a most következőkben csak az egyes tömegponttal kapcsolatban fejtjük ki; e fogalmak igazi jelentősége később, így pl. a D) fejezetben
sorra derülő általános tételeknél fog megmutatkozni.

27. §. Az impulzus

Egy m tömegű, v sebességű anyagi pont mozgásmennyiségén vagy újabban szokásos néven impulzusán értjük az

 ((1). egyenlet)

vektormennyiséget. CGS-egysége a g cm s–1, MKS-egysége a kg m s–1. Erre a Newton által definiált mennyiségre vonatkozik a második
axióma eredeti megfogalmazása: „A mozgásmennyiség változása arányos a ható mozgató erővel, és annak az egyenes vonalnak irányában
megy végbe, amelyben az erő hat.” Itt a mozgásmennyiség „változásán” I-nek időegységre eső változása (ΔI/Δt), pontosabban I-nek idő szerinti



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

99

differenciálhányadosa (dI/dt) értendő, az arányosság helyett pedig egyenlőség, mivel az m tömeg és az F erő egységeit már ennek megfelelően
választottuk meg. A Newton-féle megfogalmazás szerint tehát a második axióma matematikai alakja, más néven a tömegpontra vonatkozó
impulzustétel:

 ((2). egyenlet)

a tömegpont impulzusának az idő szerinti differenciálhányadosa egyenlő a pontra ható erővel. A klasszikus mechanikában, amelyben egy
meghatározott pontszerű test tömege a test változatlan, időtől és mozgástól független jellemzője, a fenti tétel m = const miatt az mdv/dt = ma = F
alakban írható, tehát teljesen egyenértékű a második axióma szokásos alakjával.

A fénysebességet megközelítő sebességeknél azonban a tömeg nem bizonyult állandónak, és ebben az esetben ma = F helyett a (2) impulzustétel
mutatkozott érvényesnek. Ugyancsak a (2) tételt kellene alkalmaznunk ma = F helyett akkor, ha pl. egy (változó tömegű) rakéta mozgását a tömegpont
mechanikájában tárgyalnánk.

Igen rövid ideig tartó erőhatás esetében, pl. egy test ellökésénél vagy golyók összeütközésénél, célszerű a (2) impulzustételt más alakban kifejezni.
Ha egyelőre feltételezzük, hogy a tömegpontra kis τ ideig – a t = 0ést = τ időpontok között – állandó F erő hat, akkor (2) a ΔI/ τ = (mvτ – mv0) =
F alakban írható, és így

 ((3). egyenlet)

Rövid időtartamú erőhatásoknál sokszor sem az F erő, sem a τ időtartam nem ismeretes, de (3) alapján a kettő szorzata, az Fτ „erőlökés” a tömeg
és a sebességváltozás mérésével meghatározható, mert (3) szerint a tömegpont impulzusának megváltozása egyenlő az erőlökéssel.

Nem állandó F erő esetén a τ időközt felosztjuk olyan kicsiny Δt1, Δt2 …, Δtn „elemi” időszakaszokra, amelyeken belül a megfelelő F1, F2, …, Fn
erők már jó közelítéssel állandóknak vehetők. A (3)-nak ezekre a szakaszokra való alkalmazásával kapjuk: I1 – I0 = F1 Δt1, I2 – I1 = F2 Δt2, …, Iτ
– Ιn–1 = FnΔtn , összeadással pedig

 ((4). egyenlet)

Ez a közelítő eredmény akkor lesz pontos, ha a jobb oldali vektori összeget egyre kisebb Δti-knél (egyre nagyobb n-eknél) számítjuk ki, és az összeg
helyett azt a határértéket vesszük, amelyhez az összeg tart  esetén. Ezt a határértéket, más szóval az erőnek idő szerinti, t = 0-tól t = τ-ig vett

integrálját nevezzük erőlökésnek, és így a (3) tételnek időben változó erőkre általánosított alakja:

 ((5). egyenlet)
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A jobb oldalon az F erőnek a τ időtartamra vonatkozó átlagértékét, vagyis -t jelenti. (Az integrál jelentésének ismeretében (5) közvetlenül
adódik a (2) egyenlet idő szerinti integrálásából.)

Ha a tömegpont sebessége t = 0-nál zérus, t = τ-nál pedig v, akkor (5) szerint

 ((6). egyenlet)

Ennélfogva a tömegpont impulzusa (mv, eredeti nevén mozgásmennyiség) egyenlő azzal az erőlökéssel (eredeti nevén impulzussal vagy az erő
impulzusával), amely a nyugvó tömegpontot v sebességre hozza.

28. §. Munka és teljesítmény. Emelési, súrlódási, feszítési és gyorsítási munka

1. A munka definíciója egy speciális esetben. A munka egységei. A munka fizikai fogalma (Poncelet, 1829) a mindennapi élet tapasztalataira,
pszichológiailag az „elfáradásra” nyúlik vissza. A mindennapos szóhasználat szerint munkát végzünk pl. egy test felemelésekor vagy kocsi
elhúzásakor, éspedig annál nagyobb munkát, minél nagyobb erőt fejtünk ki minél hosszabb úton. Ezekben az esetekben a fizikában is
munkavégzésről beszélünk, pontosabban a következőben állapodunk meg: Ha egy pontszerű test, amelyre – esetleges más erőkön kívül – az állandó
F erő hat, az F irányában s távolsággal elmozdul, akkor az F erő s úton végzett munkáját az erő F nagyságának és az s útnak a szorzatával, az

 ((1). egyenlet)

skaláris mennyiséggel mérjük. A munka tehát a most tárgyalt speciális esetben (állandó erő és ennek irányába eső elmozdulás) csak F-től és s-
től függ, a test tömege vagy az elmozdulás ideje közömbös. Ha pl. egy testet F = 5 kp nagyságú erővel 2 m magasra emelünk, izomerőnk 10
„kilopondméter” munkát végez, akár 5 kp a test súlya, akár kisebb. Az első esetben a test – a rá ható erők eredője zérus lévén – állandó sebességgel
mozog felfelé, a második esetben gyorsulással, de ez izomerőnk munkája szempontjából nem lényeges.

Az (1) definíció lerögzíti a munka egységeit. A munka CGS-egysége az erg:

 ((2). egyenlet)

munkát végez 1 dyn nagyságú erő az irányába eső 1 cm-nyi úton; MKS-egysége a joule vagy wattsecundum:27

 ((3). egyenlet)

A technikai egység a kilopondméter (kpm) vagy méterkilopond (mkp), továbbá a kilowattóra (kWh) = 1000 · 3600 Ws.

A fentiek és (16,3) alapján (0,03% pontosságon belül) az egységek közti összefüggések:

27 Joule (1818–89) emlékére, ill. a watt = joule/s teljesítményegységre való tekintettel (4. pont).
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 ((4). egyenlet)

2. A munka definíciójának általánosítása azért szükséges, mert gyakran az erő és az elmozdulás iránya különböző (28,1. ábra), továbbá az erő a
mozgás folyamán változhatik, és végül a mozgás görbe vonalú is lehet.

28,1. ábra -

Az általánosítás céljából tekintsük egyelőre a tömegpontnak egy igen kicsiny „elemi elmozdulását”, a Δs vektort, amellyel az állandó F erő α szöget
zár be (28,2. ábra). Az F erő „elemi munkáján” (ΔL) értjük az elmozdulás irányába eső Fs = F cos α erőkomponensnek és az elmozdulás nagyságának
szorzatát, más szóval (az L-et a 9. § 4. a szerint magukkal az F és Δs vektorokkal kifejezve) az F erőnek és a Δs elmozdulásnak skaláris szorzatát:

 ((5a–b). egyenlet)

28,2. ábra -
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E definíció szerint tehát az F erő elemi munkája pozitív vagy negatív aszerint, amint F a Δs-sel hegyes- vagy tompaszöget zár be, és az erő munkája
zérus, ha az erő merőleges az elmozdulásra.

ΔL még más alakban is kifejezhető. Ha ΔsF = Δs cos α az elmozdulásnak az F irányába eső komponense, Fx, Fy, Fz, ill. Δs, Δy, Δz pedig az erő,
ill. az elmozdulás derékszögű komponensei, akkor

 ((5c–d). egyenlet)

Most már önként adódik a munka kiszámításának módja az általános esetben is, amikor a tömegpont görbe vonalú pályán az A pontból a B pontba
jut, és közben az F erő a pálya mentén változik (28,3. ábra).

28,3. ábra -

A tömegpont útját megközelítjük a Δs1 ..., Δsn elemi elmozdulások sorozatával, és az F-nek az egyes ilyen Δsi elmozdulásokhoz tartozó, kis hibával
állandónak vehető Fsi értékeivel kiszámítjuk az elemi munkákat, majd ezeket összegezzük. Így általános esetben az F erő munkája közelítőleg:

 ((6). egyenlet)

pontosabban pedig az egyre kisebb Δsi szakaszok alapulvételével számított összegnek -ra adódó határértéke, más szóval „az erő út
szerinti integrálja”. Grafikus ábrázolásban, az Fs erőkomponensnek a görbe különböző pontjaihoz tartozó értékeit az s út függvényeként felrakva
(28,4. ábra), a (6)-ban álló összegnek a Δs alapú és Fsi magasságú téglalapok területeinek összege felel meg, az integrálnak pedig a görbe alatti
sávozott terület. Összefoglalva, az F erőnek valamely görbe AB szakaszán végzett munkája az erő út szerinti integrálja:

 ((7). egyenlet)

(5a–d) alapján a munka más alakú kifejezései:
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 ((7a). egyenlet)

28,4. ábra -

A munka definíciójához sorolható a következő megállapodás is: Ha az F erő munkája L, akkor –L-et „az F erő ellenében végzett munkának”
nevezzük. Ez a kifejezés főleg abban az esetben használatos, amikor az F munkája negatív, vagyis amikor az F ellenében végzett munka – pl. egy,
a testre szintén ható (–F) erő munkája – pozitív, és így szemléletesebb jelentésű.

Könnyen kimutatható a következő tétel: Ha a tömegpontra több erő hat, az F = F1 + F2 + … eredő erő munkája az egyes F1 F2, … erők munkáinak
algebrai összege. A tömegpont egy Δs elemi elmozdulásánál ugyanis F munkája:

 ((8). egyenlet)

3. Példák. a) A nehézségi erő munkája és az emelési munka. Egy G = mg = const súlyú testnek F1 állandó erővel h úton való felemelésénél (28,5.
ábra) az F1 erő munkája (1) szerint F1h, a nehézségi erő munkája pedig (5a) alapján –mgh, mivel mg az elmozdulás irányával α = 180° szöget zár
be. Ha a testet lassan, elhanyagolható sebességgel emeljük, akkor a testre ható erők eredője zérus, azaz izomerőnk F1 nagysága éppen egyenlő
az mg súllyal (ill. a lassú felemelés kezdetén a súlynál csak alig nagyobb). Ebben az esetben F1 munkája, mgh, teljes egészében a nehézségi erő
ellenében végzett munka: az F1 erő, mint mondani szokás, éppen „legyőzte” a nehézségi erőt, ill. az ennek megfelelő „ellenállást”. A másik esetben
viszont, amikor a testet súlyánál nagyobb F1 erővel emeljük – és így a test a = (Fl – mg)/m gyorsulással mozog –, az F1 erő F1h > mgh munkájának
csak egy része a nehézségi erő ellenében végzett mgh munka, mert a másik rész, (F1h – mgh), a test sebességét növeli. Bármekkora is tehát az
emelő erő, m tömegű test h magassággal való emelésénél az emelő erőnek a nehézségi erő ellenében végzett munkája, az ún. emelési munka:

 ((9). egyenlet)
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a nehézségi erő munkája ekkor –mgh, h úton való süllyedésnél vagy esésnél pedig mgh.

28,5. ábra -

Az mg súlyú testet az A pontból egy h-val magasabban fekvő B pontba (28,6. ábra) eljuttathatjuk pl. úgy, hogy A-ból vízszintes úton C-be visszük,
és innen függőleges irányban B-be emeljük. Az AC vízszintes úton a nehézségi erő ellenében nem végzünk munkát, mert mg merőleges AC-re,
és így a nehézségi erő ellenében végzett összes munka mgh. Ugyanez az eredmény, ha a testet A-ból a szaggatott vonallal rajzolt „lépcsőn” vagy
bármilyen görbe, pl. G1 mentén visszük B-be. A lépcsők hi magasságainak összege ugyanis h, a G1 görbe menti Δsi elmozdulásoknak a –mg emelő

erő irányába eső függőleges komponensei pedig összevéve szintén h-t adnak. Mint ebből látható, egy mg súlyú tömegpontnak A pontból B-be
való vitelénél a nehézségi erő ellenében végzett „emelési munka” (és a nehézségi erőnek ezzel ellentétes előjelű munkája) független attól, hogy a
test milyen úton jul A-ból B-be; ez a munka mindig mgh, ahol h a B és A pontok magasságkülönbsége (h negatív, ha B az A alatt van).
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28,6. ábra -

A test jusson az A pontból a tetszés szerinti G1 görbe mentén B-be, innen pedig a szintén tetszőleges G2 görbe mentén vissza A-ba. A fenti tétel
szerint a nehézségi erő G1 mentén – mgh, a B-ből A-ba vezető G2 görbe mentén pedig mgh munkát végzett, a kettő összege zérus: a nehézségi
erőnek bármely zárt görbe mentén végzett munkája zérus.

Ha pl. a felszerelésével együtt 90 kp súlyú turista felmegy egy 400 m magas hegyre, izomereje 36 000 kpm ≈ 0,1 kWh emelési munkát végez. l. (4).
Ennek a munkának az „értéke” az ipar számára szolgáltatott elektromos áram díjszabása szerint (1 kWh 50 fillér) 5 fillér.

b) A súrlódási erő ellenében végzett munka. (Súrlódási munka.) Valamely testnek vízszintes síkon állandó v sebességgel való elhúzásakor a v
sebesség fenntartásához az Fsúrl súrlódási erővel ellentétes, –Fsúrl erő szükséges (22. §). Ennek az utóbbi, Fsúrl nagyságú erőnek a súrlódási erő
ellenében s úton végzett munkája, az ún. súrlódási munka:

 ((10a–b). egyenlet)

a (22,1) Coulomb-féle törvénynek eleget tevő súrlódási erők esetében.

(10a–b) görbe vonalú mozgásnál is érvényes, ha Fsúrl állandó. A –Fsúrl erő ugyanis a mindenkori Δsi elemi elmozdulás irányába esik, és így a súrlódási
munka görbe vonalú mozgásnál is: Fsúrl (Δs1 + … + Δsn) = Fsúrl ·s, ahol a görbe mentén mért úthosszúság. Ez azt is jelenti, hogy – a nehézségi
erő munkájával ellentétben – a súrlódási munka mindig pozitív,28 és a test A-ból B-be való vitelénél végzett súrlódási munka az A-ból B-be vezető
úttól is függ. Más szóval: zárt görbe mentén végzett súrlódási munka nem zérus, hanem a testnek a görbe mentén való egyszeri körülvitelénél Fsúrl
·s, ahol s a zárt görbe kerülete.

28 Mivel súrlódási munkának a súrlódási erő ellenében végzett munkát neveztük, magának a súrlódási erőnek munkája mindig negatív.
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Pl. egy 500 tonnás, vízszintes pályán haladó mozdony 1 km úton végzett súrlódási munkája, μ = 0,002 súrlódási tényezővel számítva: Lsúrl = 0,002
· 105 · 103 kpm = 106 · kpm ≈ 2,7 kWh.

c) Rugalmas erő ellenében végzett munka. (Feszítést munka.) Az Fx = –Dx rugalmas erő (19. § 2.) ellenében végez munkát izomerőnk pl. akkor,
amikor egy csavarrugót x = 0-ról x = x0-ra éppen –Fx = Dx nagyságú erővel, vagyis igen lassan, elhanyagolható sebességgel megnyújt (28,7.
ábra). A nyújtó erő iránya egybeesik az elmozdulás irányával, nagysága azonban (Dx) az x hellyel változik, úgyhogy a munkát az elemi munkák
összegezésével, (7) szerint vagy grafikus úton kell meghatároznunk. Pl. az utóbbi módon a teljes munkát a 28,8. ábrán sávozott háromszög területe,

x0 · Dx0/2 adja [a (7) szerint pedig: ], Ennélfogva a –Dx rugalmas erő ellenében végzett feszítést munka:

 ((11). egyenlet)

vagyis az x0 megnyúlás négyzetével arányos. Pl. D = 1 kp/cm állandójú rugó 10 cm-nyi megnyújtásánál ez a munka:

28,7. ábra -
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28,8. ábra -

d) Gyorsítási munka. Míg a tiszta emelési, súrlódási vagy feszítési munkát végző F1 erő a testet az erre szintén ható –F1 erő miatt gyorsulás nélkül
mozdítja el, addig a testre egyedül ható F erő vagy a testre ható erők F eredője gyorsulást létesít. Számítsuk ki az F erőnek s úton végzett munkáját
abban a speciális esetben, amikor F állandó, és a test kezdősebessége zérus. A test az F irányában egyenletesen gyorsuló mozgással t idő alatt
s = at2/2 utat tesz meg, és így F = ma figyelembevételével

Mivel a t időpillanatban a test sebességének nagysága v = at, az F erő munkája, az ún. gyorsítási munka:

 ((12). egyenlet)

Az a munka tehát, amelyet valamely F erő addig végez, amíg egy nyugvó testet v sebességre gyorsít fel, csak a test tömegétől és v-től függ. Az erő
és az út külön-külön bármekkorák lehetnek, sőt az is kimutatható, hogy (12) változó erők és görbe vonalú mozgásuk esetében is érvényes (29. § 2.).

Pl. egy 750 kg tömegű gránátnak 800 m/s sebességre való felgyorsításához szükséges munka: ; kb. ugyanekkorra a munka
(2,5 · 108 · Ws) egy 800 tonnás vonatnak 90 km/h sebességre való gyorsításánál.

e) A kényszererők munkája általában zérus. Ha ugyanis a pontszerű testnek előírt felületen vagy görbén kell mozognia, a kényszererők rendszerint
(ti. nyugvó felület vagy görbe, pl. nyugvó lejtő vagy görbe vonalú csatorna esetében) merőlegesek a tömegpont pályájára, azaz a pillanatnyi
elmozdulásra, és így nem végeznek munkát.

4. A teljesítmény. Gyakran nemcsak maga a munka a fontos, hanem az is, hogy az erő ezt az L munkát mekkora t idő alatt végzi el. A „munkavégzés
sebességének” jellemzésére vezetjük be a teljesítmény, más néven munkasiker vagy effektus fogalmát. Valamely erő (átlagos) teljesítménye az erő
munkájának és a munkavégzés idejének hányadosával mért fizikai mennyiség:
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 ((13). egyenlet)

kevésbé szabatos kifejezéssel az „időegység alatt végzett munka”.

Az (5)-tel definiált ΔL elemi munka elvégzésére szükséges időt Δt-vel jelölve, és a -ra érvényes
határátmeneteket figyelembe véve, azt is mondhatjuk, hogy a (pillanatnyi) teljesítmény a sebesség irányába eső

Fs = F cos α erőkomponensnek és a sebesség v nagyságának a szorzata, vagyis az erő és a sebesség skaláris szorzata:

 ((14). egyenlet)

A teljesítmény egységei közül a CGS-egység az erg/s, az MKS-egység a joule/s = watt (W). Ezeken kívül gyakran használatosak a kilowatt (kW),
a kpm/s és a – megtévesztő elnevezésű – lóerő:29

 ((15). egyenlet)

(4) alapján – 0,03% pontosságon belül – az egységek közti összefüggések:

 ((16). egyenlet)

Néhány számadat: Az 1 óra alatt 400 m magas hegyre felmenő, felszerelésével együtt 90 kp súlyú turista teljesítménye 0,1 kW [1. 3. a)]. Az ember
izomereje hosszabb ideig kb. ekkora teljesítményre képes, rövid ideig ennek tízszeresénél is többre: ha pl. 70 kp súlyú személy 2 s alatt 4 m magas

lépcsőre szalad fel, P = 140 kpm/s ≈ 1,37 kW. A 3. b)-ben említett mozdonynál, vízszintes pályán 60 km/h sebesség mellett .
A 3. d)-ben említett 750 kg-os gránát kilövésénél a 800 m/s-ra való felgyorsítás idejét a cső hosszából és a 400 m/s középsebességből 1/20 s-ra
becsülve, P = 2,4 · 108 Ws/0,05 s = 4,8 · 106 kW. Ez kb. akkora, mint a jelenleg legnagyobb vízierőmű teljesítménye.

29. §. Helyzeti (potenciális) és mozgási (kinetikai) energia. A kinetikai energia tétele. A mechanikai energia megmaradásának tétele

29 Német, francia és orosz jelölése rendre: PS, CV, JIC. Az angol HP jelölésű egység valamivel nagyobb:

 ((15a). egyenlet)

A lóerő mint egység ma már feleslegesnek minősíthető, mert a kilowatt (= 1,36 LE) hasonló nagyságú egység.
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1. Energia; helyzeti és mozgási energia. A földről felemelt test (pontosabban a rá ható nehézségi erő) munkát végezhet: pl. csigán átvetett fonál
közvetítésével más testeket felemelhet (21,3. ábra), gyorsíthat, vagy a súrlódási erő ellenében mozgathat (21,2. ábra). A megnyújtott csavarrugó
pl. úgy végezhet munkát, hogy elengedés után a végéhez erősített testet gyorsuló mozgásba hozza (28,7. ábra), a vízszintes talajon ellökött kocsi
pedig pl. úgy, hogy az útjában levő lejtőn bizonyos magasságra emelkedik, vagy összenyom egy rugót. Azt mondhatjuk, hogy a felemelt test, a
megnyújtott rugó, a mozgó kocsi olyan állapotban van – pl. izomerőnk emelési, feszítési, ill. gyorsítási munkája árán olyan állapotba jutott –, amelyben
munkavégző képességgel, más szóval energiával rendelkezik.

Általánosabban: Egy meghatározott A állapotban levő test (vagy rendszer) energiával rendelkezik akkor, ha alkalmas körülmények között
munkát végezhet. Energiáját azzal a munkával mérjük, amelyet a test végez, míg az A állapotból egy megállapodás szerint választott A0
állapotba jut, vagy azzal a munkával, amelyet a testre ható erők ellenében végeznünk kell, míg a testet az A0-ból az A állapotba juttatjuk. Az energia
tehát munka jellegű fizikai mennyiség, az energia egységei azonosak a munka egységeivel (28. § 1.).

A bizonyos magasságban levő test a Földhöz viszonyított, a megnyújtott rugó pedig részeinek egymáshoz viszonyított helyzeténél fogva végezhet
munkát. Ezekben és hasonló esetekben helyzeti vagy potenciális energiáról (Epot) beszélünk. Egy m tömegű, pl. a padlótól számítva h magasságban
nyugvó (az „A állapotban” levő) test helyzeti energiájának mértékéül választhatjuk azt a munkát, amelyet a test végezhet, míg a padlón nyugvó
helyzetbe (,,A0 állapot”) jut. Mivel az A-ban levő test A0-ba való jutásáig csigán átvetett fonállal (elhanyagolható kicsiny lökéssel való indítás után) egy
ugyancsak mg súlyú testet emelhet h magasságba, vagy mivel a testnek A0-ból A-ba való viteléhez mgh nagyságú emelési munkát kell végeznünk,
a h magasságban levő m tömegű testnek a súlyából származó helyzeti energiája:

 ((1). egyenlet)

Hasonlóan, egy x0-lal megnyújtott rugó helyzeti energiája:

 ((2). egyenlet)

ti. egyenlő a Dx erő által végzett, a 28. § 3. c)-ben kiszámított feszítési munkával. A helyzeti energiára még a 3. pontban visszatérünk.

A mozgó testeknek sebességük folytán meglevő munkavégző képességét mozgási vagy kinetikai energiának (Ekin) nevezzük. Egy m tömegű, v
sebességű test mozgási energiájának mértékéül vehetjük a zérus sebességről v sebességre való felgyorsításhoz szükséges „gyorsítási munkát”,
amely a 28. § 3. d) szerint mv2/2. Így az m tömegű, v sebességű anyagi pont mozgási energiája:30

 ((3). egyenlet)

A helyzeti és a mozgási energia a mechanika energiaformái. Egyéb energiafajtákkal a fizika más területein fogunk megismerkedni.

30 Ezt az elvétve még ma is „eleven erőnek” nevezett mennyiséget lényegében (az 1/2 faktor nélkül) Leibniz vezette be 1686-ban.
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2. A kinetikai energia tétele. A 28. § 3. d)-ben kimutattuk, hogy a tömegpontra ható erők F eredője az irányába eső  úton, állandó F és zérus

kezdősebesség esetén, munkát végez. F-nek a  útszakaszon végzett munkája tehát (29,1. ábra): Ez
az alábbiak szerint bármilyen F-re is érvényes tétel a kinetikai energia tétele vagy munkatétel: A tömegpont mozgási energiájának megváltozása
egyenlő a tömegpontra ható erők F eredőjének munkájával:

 ((4). egyenlet)

29,1. ábra -

Egyszerű példa: Ha 4 kg tömegű testet 5 kp nagyságú állandó erővel emelünk 2 m magasra, az eredő 1 kp erőnek L = 2 kpm = 2 · 9,81 J (kg m2

s–2) munkája a test mozgási energiáját növeli, tehát a kezdetben nyugvó testnek az út végén  nagyságú sebessége lesz. – (4)-ből
következik az is, hogy ha az eredő erő merőleges a pályára (azaz L = 0), akkor v2 = v1 vagyis a sebesség nagysága nem változhatik meg.

A (4) tétel bizonyítása az általános esetre. Az igen kicsiny Δt-nél az m Δv/Δt = F alakban írható alapegyenletet szorozzuk meg skalárisán a vΔt =
Δs elemi elmozdulással. Így kapjuk:

 ((5a–b). egyenlet)

Fennáll ugyanis:

mivel az igen kicsiny Δv négyzete a 2vΔv mellett elhanyagolható. (5b) nem más, mint a munkatételnek egy elemi útszakaszra vonatkozó alakja.

Ebből összegezéssel (integrálással) következik a pálya tetszés szerinti  szakaszára érvényes (4) tétel. E tétel v1 = 0, v2 = v-re azt is jelenti, hogy
a tömegpont kinetikai energiája bármilyen mozgásnál az mv2/2 mennyiséggel mérhető.
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3. A mechanikai energia megmaradásának tétele. Konzervatív erők. Alkalmazzuk a (4) tételt egy, csak a nehézségi erő hatása alatt álló tömegpont

legáltalánosabb mozgására, a ferde hajításra. Az mg erőnek a pálya tetszőleges  szakaszán végzett munkája, ha a P1 és P2 pontok z1 ill. z2

magasságban vannak, a 28. § 3. a) alapján: L = mg(z1 – z2). Így (4) szerint  , azaz

 ((6). egyenlet)

Ez azt jelenti, hogy a tömegpont mozgási és helyzeti energiájának összege a pálya minden pontjában ugyanaz, vagyis a mozgás folyamán állandó;
amennyivel nő (fogy) a tömegpont mozgási energiája, ugyanannyival fogy (nő) a helyzeti energiája.

Ez a tétel nemcsak a nehézségi erő esetében érvényes. Mint alább kimutatjuk, fennáll a tétel minden olyan, időben változatlan F erőnél, amelynek
két tetszőleges (P1 P2) pontot összekötő görbék mentén végzett munkája nem függ a görbéktől, hanem csak a két pont helyzetétől (28. § 3.). Az ilyen
erőket (éppen az energia megmaradása „konzerválódása” miatt) konzervatív erőknek nevezve, a tételt így fogalmazhatjuk meg: Ha a tömegpontra
ható erők F eredője konzervatív erő, akkor a tömegpont kinetikai és potenciális energiájának összege, azaz a tömegpont teljes mechanikai
energiája (E), állandó:

 ((7). egyenlet)

Ez a tétel a mechanikai energia megmaradásának tétele, vagy a mechanikai energiatétéi az egyes tömegpontra vonatkozólag.

A konzervatív F erőnek a pálya valamely , szakaszán végzett L munkája egyenlő a tetszőleges  és  utakon végzett munkák összegével
(29,2. ábra): L = L10 + L02. Itt pl. L10 azt a munkát jelenti, amelyet az F erő végezne, míg a tömegpontot a P1 pontból egy megállapodás szerinti P0
„nullpontba” juttatná. Az L10 munka konzervatív erő esetén és P0-nak nullpontként való megválasztása után már csak a P1 helyzetre jellemző (a P1-et
P0-val összekötő úttól független!), és így az energia fogalma szerint ez a munka lehet a P1-ben levő tömegpont potenciális energiájának a mértéke:

Más szavakkal: Az F erő hatása alatt levő tömegpontnak akkor van (F-hez tartozó) potenciális energiája, ha F konzervatív
erő; ebben az esetben a tömegpont potenciális energiája a tér P pontjában:

 ((8). egyenlet)

Az előbb felírt L = L10 + L02 egyenlet L10 = Εpοt(Ρ1) ≡ Epot1 és L20 = Epot2 miatt:

 ((9). egyenlet)
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konzervatív F erőnek a  úton végzett munkája egyenlő a tömegpont helyzeti energiájának negatív megváltozásával. Ha F az eredő erőt jelenti,
akkor a (4) munkatétel szerint L = Ekin2 – Ekin1 és ennek (9)-cel való egybevetéséből]

 ((10a–b). egyenlet)

ami éppen a mechanikai energiatétel.

29,2. ábra -

Az általában a helytől függő F = F (x, y, z) konzervatív erő és a hozzá tartozó Epot (x, y, z) potenciális energia közötti (8) összefüggésnek van egy
másik, a (8)-ból itt nem részletezendő módon levezethető alakja is. Eszerint az F-nek pl. az x komponensét megkapjuk, ha a (–Epot) függvényt x
szerint differenciáljuk úgy, hogy közben a többi változót állandónak tekintjük (parciális differenciálás, jelölése ∂/∂x). Más szavakkal, a konzervatív erő
derékszögű komponensei a potenciális energiának a megjelelő koordináták szerinti negatív parciális differenciálhányadosai:

 ((11). egyenlet)

Fennáll továbbá, hogy egy, csupán a helytől függő F (x, y, z) erő akkor konzervatív, ha van olyan Epot(x, y, z) függvény, amelyből az erőkomponensek
(11) szerint adódnak. E kritérium alapján pl. a nehézségi erőről azonnal eldönthető, hogy konzervatív erő, mert komponensei (Fx = 0, Fy = 0, Fz =
–mg) Epot = mgz-ből (11) szerint származtathatók le.

Az energiafogalom bevezetésénél említett A0 „alapállapotnak” [pl. (8)-ban a P0 „nullapontnak”] különböző megválasztásánál az energia értéke is
különböző. Pl. Ppot = mgh-ban alapnívóként a tengerszint (h = 0) helyett egy efölött h0 magasságban levő nívót választva, Epot értéke mgh helyett

mgh – mgh0; vagy a mozgási energia nullpontját a v = 0 állapot helyett v = v0-nak választva, Ekin értéke mv2/2 helyett  lenne. Ez a
körülmény, hogy ti. egy test vagy rendszer energiája a nullpont önkényes megválaszthatósága miatt csak egy tetszőleges additív állandó erejéig
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van meghatározva (az energia relativitása), nem jelent nehézséget. Az energiákra vonatkozó egyenletekben ugyanis [pl. (10a)-ban] tulajdonképpen
mindig az azonos energiafajták különbségei fordulnak elő, és így a nullpontok megválasztásától függő additív állandók (a fenti példákban –mgh0

és – ) kiesnek.

Az eddig megismert erőtípusok közül a 28. és a későbbi 57. § szerint konzervatív erők a nehézségi, a gravitációs és a rugalmas erők; nem konzervatív
(vagy „disszipatív”) erők a súrlódási erők. Ha tehát az utóbbi fajta erők vagy ilyenek is hatnak a testre, a mechanikai energia megmaradásának tétele
nem, ill. csak bizonyos megközelítéssel érvényes.

4. Példák. a) Ha a tömegpontra csak a nehézségi erő hat, a már (6)-nál megállapított energiatétel:

 ((12). egyenlet)

Célszerű ennek érvényességéről a szabadesésnél közvetlenül is meggyőződnünk. A h magasságban, az A pontban (29,3. ábra) nyugvó test teljes
energiája helyzeti energia: E = Ppot = mgh. A B pontban, s = h – z úton való esés után, a helyzeti energia mgs-sel csökkent, viszont a test (6,11)

szerint sebességre és így kinetikai energiára tett szert, tehát E állandó maradt.

Ha a test a C pontban a földre ért, vagy más testtel került érintkezésbe, akkor már nemcsak a nehézségi erő hat rá, és így további mozgása az újabb
erőtől, ill. az érintkező testek természetétől is függ (l. később, az ütközés tárgyalásánál).

29,3. ábra -
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b) Ha a tömegpontra csak az Fx = –Dx rugalmas erő hat, az egyensúlyi helyzettől számított x kitérésnél (2) szerint Epot = Dx2/2, és így az energiatétel:

 ((13). egyenlet)

Tudjuk, hogy az Fx = –Dx erő hatására harmonikus rezgő mozgás jön létre (20. § 2.):

 ((14a–c). egyenlet)

Ennélfogva

 ((15). egyenlet)

 ((16). egyenlet)

úgyhogy a harmonikus rezgő mozgást végző tömegpont teljes energiája:

 ((17). egyenlet)

azaz valóban állandó.

(15)-ből és (16)-ból látható, hogy amikor a tömegpont valamelyik fordulópontban, pl. x = A-ban van, teljes energiája helyzeti energia: 
Ezután a helyzeti energia egyre csökken, ti. átalakul mozgási energiává, és az x = 0 egyensúlyi helyzeten való áthaladásakor a teljes energia mozgási
energia: E = Ekin. A másik fordulópontban ismét E = Epot, Ekin = 0, és így tovább: a harmonikus rezgő mozgásnál a helyzeti energia periodikusan
(a T rezgésidő alatt kétszer) mozgási energiává alakul át és viszont.

c) Az ingalengéseknél, ha a súrlódástól eltekintünk, ugyanilyen periodikus energiaátalakulás megy végbe. Az A pontban, a B egyensúlyi helyzet felett

h magasságban nyugvó ingánál (29,4. ábra) E = Epot = mgh, a B ponton való áthaladáskor pedig  Innen , vagyis B-ben
a sebesség nagysága akkora, mintha a tömegpont a h magasságból szabadon esett volna. A másik oldalon az inga a szintén h magasságban levő
G fordulópontig emelkedik, mert a fordulópontokban Ekin = 0 miatt a helyzeti energiának mgh-nak kell lennie. Ugyanezen okból az inga akkor is a h
magasságot éri el, ha a fonalat pl. a D-nél elhelyezett szöggel megakasztjuk (Galilei-féle inga, 29,5. ábra).
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29,4. ábra -

29,5. ábra -

A súrlódásmentes ingalengésekre a mechanikai energiatétel azért érvényes, mert a tömegpontra ható F eredő erő a súlyból mint szabaderőből és a
fonál irányába mutató kényszererőből tevődik össze (24.§), az utóbbi azonban a pályára merőleges lévén, nem végez munkát, és így az energiatétel
szempontjából nem is jön tekintetbe. Ezen a példán látható, hogy előírt (nyugvó) felületen vagy görbén való mozgásnál a mechanikai energiatétel
akkor érvényes, ha a tömegpontra ható szabaderők eredője konzervatív erő.

d) Hogy súrlódási erők hatásánál a mechanikai energiatétel nem érvényes, az könnyen belátható pl. a lejtőn csúszó test esetében (29,6. ábra). A
testre ható erők eredője (22,6) szerint a lejtő mentén lefelé irányuló, F = mg(sin α – μ cos α) nagyságú erő, és így az általános érvényű (4) munkatétel
szerint az A pontból elengedett (vA = 0) test mozgási energiája B-ben:
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 ((18). egyenlet)

Eszerint a test teljes mechanikai energiája A-ban, ill. B-ben

 ((19). egyenlet)

vagyis az AB úton a test mechanikai energiája μmgd értékkel csökkent. Ez az energia, mint azt a hőtanban látni fogjuk, hőenergiává alakult át.

29,6. ábra -

C) MEREV TESTEK KINEMATIKÁJA ÉS SZTATIKÁJA
30. §. A merev test helyzetének meghatározása. Transzláció és rotáció. A merev test általános és néhány speciális mozgása

1. A merev test helyzetét a térben, pontosabban egy OXYZ koordináta-rendszerben teljesen meghatározza a merev test (4.§) három tetszőleges,
de nem egy egyenesbe eső pontjának helyzete. Ha ugyanis a test valamely A pontját rögzítjük, egy másik pont, B, az A köré írt AB sugarú
gömbfelületen mozoghat; ha B-t is rögzítjük, a test még foroghat az AB egyenes mint tengely körül, de ha egy harmadik, az AB egyenesen kívüli C
pont helyzetét is megadjuk, akkor már az egész test helyzetét egyértelműen meghatároztuk. Gyakorlati példaként szolgálhat erre számos műszernek,
pl. a katetométernek háromlábú, csavarokkal állítható állványa.

A három pont helyzetének megadására 3 · 3 = 9 adatra lenne szükség, pl. az xA, yA, … zA

derékszögű koordinátákra. A test merevsége miatt azonban pl. az A és B pontoknak egymástól mindig ugyanazon dAB távolságban kell maradniok,
azaz fennáll az
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és még két hasonló egyenlet. E 3 összefüggés miatt a 9 adat közül csak 6 független egymástól. A 6 független adat lehet a test egy pontjának 3
koordinátája és 3 szög, pl. az először Euler (1707–83) által bevezetett Euler-féle szögek (l. alább). így a merev test helyzetét, ha a test szabadon
mozoghat, 6 független adat határozza meg, vagy más szóval, a szabad merev testnek 6 „szabadsági foka” van a szabad tömegpont 3 szabadsági
fokával szemben.

Az említett 6 adatot közelebbről a következőképpen választhatjuk meg. A testhez rögzítünk egy O'X'Y'Z' derékszögű koordináta-rendszert – ha ti.
ennek helyzetét ismerjük, akkor a test helyzetét is ismerjük –, és megadjuk az O' kezdőpont x0, y0, z0 koordinátáit az alapul vett, a „térhez rögzített”
OXYZ koordináta-rendszerben. A további 3 adat az X'Y'Z' és XYZ tengelyrendszerek egymáshoz viszonyított irányításának meghatározására
szükséges. Mivel ebből a szempontból a kezdőpontnak helyzete közömbös, az OXYZ rendszert önmagával párhuzamosan eltoljuk úgy, hogy a két
jobb sodrású rendszer közös kezdőpontja O' legyen. Ekkor az irányítást jellemzik a ϑ, ψ, φ Euler-féle szögek, amelyekre nézve itt csak a 30,1. ábrára
utalunk: ϑ és ψ a Z' tengelynek és egyúttal az X'Y' síknak helyzetét adják meg, φ pedig az utóbbi síkban az X', Y' tengelyek helyzetét rögzíti.

30,1. ábra -

2. Transzláció és rotáció. A merev test legáltalánosabb mozgása. A merev test mozgásának egyik fajtája a haladó mozgás vagy transzláció –
párhuzamos eltolás –, amelynél a test minden pontja egyidejűleg egymással párhuzamos és egybevágó görbéket (egyenes vonalú transzlációnál
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egyenes szakaszokat) ír le, tehát ugyanabban a pillanatban a test minden pontjának sebessége ugyanaz. Ezért a haladó mozgásnál elegendő a test
egyetlen pontjának mozgását megadnunk, a test térbeli irányítása nem változik.

Egy másik fontos mozgástípus a tengely körüli forgás vagy rotáció, amelynél egy meghatározott egyenesnek, a forgástengelynek pontjai helyzetüket
változatlanul megtartják, a test többi pontjának pályái pedig a forgástengelyre merőleges síkokban fekvő körívek.

Egy körpálya menti transzláció31 és a rotáció közti különbséget a 30,2a és b ábrák szemléltetik; a körök a test A és B pontjainak pályáit jelzik.
A b) ábrának felel meg pl. egy körpályát leíró vasúti kocsi mozgása. Ez olyan rotációnak tekinthető, amelynek tengelye a testen kívül van (vagy
pedig a mozgás transzlációból és egy, a testen átmenő tengely körüli rotációból tehető össze, l. alább). Ugyanez vonatkozik a Holdnak a Föld körüli
mozgására is.

30,2. ábra -

A szemlélet és bizonyítások alapján is a merev test legáltalánosabb mozgása elemi transzlációk és elemi rotációk egymásutánjának tekinthető.
E tétel jelentését a teljes bizonyítás mellőzésével az alábbiakban világítjuk meg. Legyen a merev test helyzetét meghatározó három pont vagy
az egyszerűség kedvéért egyenlő oldalúnak választott ABC „alapháromszög” a t1 és t2 időpillanatokban az A1B1C1 ill. A2B2C2 helyzetben (30,3.

ábra; a háromszögek általában különböző síkokban fekszenek). A testet az 1 helyzetből a 2-be át vihetjük úgy, hogy első lépésként pl. az 

transzlációt hajtjuk végre; ezzel az A1 pont az A2-be, a B1 és C1 pedig a -be, ill. -be jutnak, úgyhogy , ,  és  az  köré írt AB sugarú

gömbfelületen lesznek. A második lépésben megkeressük azt az -n átmenő egyenest, amely körül mint tengely körül a testet bizonyos φ szöggel

31 Ilyen ún. excentermozgást végeznek pl. az excenteren (30,17a ábra) kívül az „óriáskerék” fülkéi.



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

119

elforgatva, a pont -be és ugyanekkor a pont -be jut; a megfelelő forgástengely és a forgásszög geometriai meggondolások alapján mindig
meghatározható. Ha mármost t1 gyanánt egy tetszés szerinti t időpontot, t2 gyanánt pedig egy igen kicsiny Δt -vel későbbi időpontot választunk,
akkor – bárhogyan is mozog a test – az 1 és 2 helyzetek egymástól csak igen kevéssé különböznek, és így a testnek Δt idő alatti mozgása valóban

az elemi transzlációból és a megfelelő tengely körüli Δφ szögű elemi rotációból tehető össze. Ugyanez természetesen a mozgás későbbi
szakaszaira is vonatkozik.

30,3. ábra -

A Δs/Δt és Δφ/Δt mennyiségeket, pontosabban ezek -ra adódó határértékeit a merev test t időponthoz tartozó transzlációs sebességének (vtr),
ill. szögsebességének (ω) nevezzük, az említett tengelyt pedig pillanatnyi forgástengelynek, mert ennek iránya általában – ugyanúgy, mint vtr és ω
értéke – különböző időpillanatokban más és más.

A test a 30,3. ábrán feltüntetett 1 helyzetből a 2-be úgy is átvihető, hogy először az  transzláció helyett pl. a -t alkalmazzuk – más szóval
„transzlációs pontként” a test A pontja helyett B-t választjuk –, majd egy, a B2 ponton átmenő tengely körüli elforgatással hozzuk egymással fedésbe

az A1 és A2, valamint a C1 és C2 pontokat. Míg  általában különbözik -től, addig a (most B2-n átmenő) forgástengely iránya és a forgásszög

nagysága közelebbi meggondolások szerint ugyanaz, mint az transzláció esetében volt. Más szavakkal: a merev testnek az 1 helyzetből a 2-be
való átvitelénél a transzláció (és így a transzlációs sebesség is) függ a „transzlációs pont” megválasztásától, de a – mindenkori transzlációs ponton
átmenő – forgástengely iránya és az elforgatás szöge (s így a szögsebesség is) ettől független. Ezért, mint azt itt csak megemlítjük, mindig lehetséges
olyan transzlációs pontot találni, hogy a transzláció iránya megegyezik a forgástengely irányával, vagyis a test az 1 helyzetből a szomszédos 2-be
egy elemi „csavarmozgással” vihető át. Ily módon a merev test legáltalánosabb mozgása elemi csavarmozgások egymásutánjának fogható fel.
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3. A szögsebesség mint vektor. A merev test tetszőleges pontjának sebessége. Ha a merev test egy OA tengely körül ω szögsebességgel forog
(30,4. ábra), és P a testnek az OP = r rádiuszvektorral jellemzett pontja, akkor P sebességének nagysága a körmozgásnál mondottak szerint és
az ábra jelöléseivel:

 ((1). egyenlet)

30,4. ábra -

Mivel a jobb oldal egy vektorszorzat abszolút értékére emlékeztet [9. § 4. b)], közelfekvő a szögsebességet olyan vektornak  tekinteni, amelyet az
OA forgástengelyen O-ból kiindulva mérünk fel olyan irányítással, hogy  iránya a forgással jobb menetű csavart képezzen. Az  szögsebesség-
vektor (forgásvektor) bevezetésével a forgó merev test P pontjának sebessége:

 ((2). egyenlet)

mert  az  és r által meghatározott síkra merőleges a jobbcsavar-szabály szerinti értelemben, és így irány szerint is megegyezik a v-vel.

Az  jogosan tekinthető vektornak, mert az egymást egy pontban metsző tengelyek körüli forgásokra vonatkozó -kra a vektori összeadás szabálya
érvényes. Ezt pl. a 30,5. ábra alapján láthatjuk be. Ha a test pillanatnyi szögsebessége az OA tengely irányába mutató , akkor a test P pontjának

a kicsiny Δt idő alatti elemi (egyenes vonalúnak tekinthető) elmozdulása (2) értelmében az ábrán feltüntetett Ugyanígy az OB tengely
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irányába mutató -nek a P pont  elmozdulása felel meg. Ha most a két elmozdulás egymás után vagy egyidejűleg megy végbe, az eredő
elmozdulás természetesen Δs1 és Δs2 vektori összege, Δs. Ugyanezt az elmozdulást kapjuk azonban akkor is, ha az -et és -t reprezentáló

nyilakat vektorok módjára összetesszük, és az így nyert -nek megfelelő  elmozdulást megszerkesztjük; ez az állítás az ábrán a Δs-
ékből és az -kból képezett háromszögek hasonlóságából következik.

30,5. ábra -

A test általános mozgásánál jelentse O koordináta-rendszerünk kezdőpontját, O' és P a merev test két tetszőleges pontját, és legyen 
(és , 30,6. ábra). A P pont pillanatnyi sebessége az előzők szerint összetehető a test minden pontjára nézve közös v0 = dr0/dt transzlációs
sebességből és az O'-n átmenő tengely körüli rotációból származó [ ] sebességből. Így a merev test legáltalánosabb mozgásánál a test tetszőleges
P pontjának sebessége:

 ((3). egyenlet)
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30,6. ábra -

Az -val együtt az  „elemi forgás” is vektor, de már a „véges” (nem nagyon kicsiny szögű) forgások nem tekinthetők vektoroknak, mert ezekre
a vektori összetevés nem érvényes, sőt még a forgások sorrendje sem cserélhető fel. Ha pl. egy gyufaskatulyát egyik esetben előbb az X, majd az
Y, a másik esetben pedig először az Y és azután az X tengelyek körül 90–90 fokkal elforgatunk a 30,7. ábrán megadott értelemben, a skatulya a
két esetben különböző helyzetbe kerül.

30,7. ábra -

4. A merev test néhány speciális mozgásáról. Kinematikai szempontból a merev test legáltalánosabb mozgása a szabad mozgás, mert a test
pillanatnyi helyzetét meghatározó független koordináták száma, azaz a szabadsági fokok száma (f) ebben az esetben a legnagyobb: az 1. pont
szerint f = 6. A 6 szabadsági fok közül 3 (a test egyik pontjának 3 koordinátája) a transzlációra, 3 pedig (a test térbeli irányítását meghatározó 3
Euler-féle szög) a rotációra esik.
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A merev test bármilyen kényszermozgásánál f < 6. Ha pl. egy golyónak vagy keréknek megadott felületen kell mozognia, akkor f = 5, mert a 6
szabadsági fok közül most a felületre merőleges, irányú transzláció nem lehetséges. Az ilyen mozgásoknál több típus különböztethető meg. Gondoljuk

el, hogy pl. a nyugvó síkon mozgó golyó esetében a mindenkori P érintkezési pont helyzetét a síkon is és a golyón is megjelöljük; így a síkon a ,

…, a golyón a  … görbét kapjuk (30,8. ábra, amely az egyszerűség kedvéért a golyó középpontjának egyenes vonalú mozgására vonatkozik).

Ha mármost a két görbe megfelelő ívhosszúságái mindig egyenlők ( …), akkor tiszta gördülésről beszélünk. Ellenkező esetben a
gördülés csúszással jár együtt; tiszta csúszás akkor jön létre, ha az érintkezési pontok helyzete a testen ugyanaz marad (P'), és csak a síkon változik

(  ...), mint pl. járművek kerekének erős lefékezésénél. Végül az is lehetséges, hogy az érintkezési pont helyzete mind a síkon, mind a testen
változatlan marad, és a test az ezen a P ponton átmenő, a síkra merőleges tengely körül forog; az ilyen mozgást fúrásnak hívjuk.

30,8. ábra -

Ha a merev test egy meghatározott pontját rögzítjük, úgyhogy a test összes többi pontjai e nyugvó O pont mint „forgáscentrum” köré írt
gömbfelületeken mozoghatnak, a test mozgása ún. gömbi mozgás (pont körüli forgás vagy pörgettyűmozgás). Ennél az előzők értelmében elemi
rotációk – tengelyek körüli forgások egymásutánjának tekinthető mozgásnál nyilván csak a 3 rotációs szabadsági fok marad meg: a 3 Euler-féle szög
vagy általánosabban az a 3 szög, amelyek közül kettő a pillanatnyi forgástengely irányát, egy pedig a testnek e tengely körüli elfordulását jellemzi.

A merev test sík mozgást végez, ha összes pontjainak pályái párhuzamosak egy, a térben állandó helyzetű síkkal. Ebben az esetben – pl. egy
hasábnak az XY síkon való csúszásánál – a test helyzetét meghatározza a test két, az XY síkban fekvő A és B pontjának helyzete, vagyis a
testnek 3 szabadsági foka van: pl. A-nak xA, yA koordinátái és az AB egyenesnek az X tengellyel bezárt φ szöge. Speciális esetekben, így a síkbeli
transzlációnál és pl. egy keréknek előírt felületen való sík mozgásánál f = 2. Egy R sugarú kerék síkbeli gördülésének feltétele a 30,8. ábra alapján:

 érintkezési pontban a rajz síkjára emelt merőleges a pillanatnyi forgástengely, a testnek ezen fekvő pontjai az egyedüliek, amelyek
a tekintetbe vett időpillanatban nyugalomban vannak.
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Egyetlen szabadsági foka van pl. az olyan merev testnek, amely csak egyenes vonalú transzlációt végezhet, vagy amelynek két pontja van rögzítve,
és így csak a rögzített tengely körüli forgás valósulhat meg. Egy szabadsági foka van továbbá a csavartokban mozgó csavarnak is.

30,9. ábra -

30,10. ábra -
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30,11. ábra -

A merev test egyes kényszermozgásainak megvalósítására a gyakorlatban számos konstrukció alakult ki. Néhány ilyen, műszereknél és gépeknél
különösen gyakran előforduló szerkezeti elemet a 30,9–30,20. ábrák tüntetnek fel. Az egyenes vonalú transzláció biztosításának egyik módját mutatja
a 30,9. ábra. A rögzített tengely körüli forgás esetén a csapágyak nagyobb igénybevételnél, így motoroknál pl. a 30,10. ábrán (csúszó csapágy) vagy
a 30,11. ábrán (gördülő, speciálisan golyóscsapágy) vázolt szerkezetűek lehetnek, kis igénybevételnél pedig, így órákban és ampermérőkben pl. a
30,12. és 30,13. ábrákon feltüntetett szerkezetűek. Vízszintes tengely körüli kis elfordulásoknál, így pl. mérlegeknél, egy él és egy sík lap érintkezési
vonala töltheti be a tengely szerepét (30,14. ábra). Hogy egy test két vagy három, egymásra merőleges tengely körül foroghasson, az a Cardano-féle
felfüggesztéssel (a kardán- vagy keresztcsuklóval, 30,15. és a későbbi 48,2. ábra) érhető el, vagy a „gömbcsuklóval” is, ha aránylag nagy súrlódást
megengedünk.
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30,12. ábra -

30,13. ábra -
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30,14. ábra -

30,15. ábra -
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Rögzített tengely körüli forgás útján egyenes vonalú transzláció valósítható meg pl. a 30,16. ábrán látható „hajtó fogaskerékkel” és a 30,17a ábrán
vázolt excenterrel, ill. a 30,17b ábra szerinti mechanizmussal. Ez utóbbi sokszor – pl. a gőzgépnél – megfordítva, azaz transzlációnak forgó mozgássá
való átalakítására is használatos. A forgás egy másik tengely körüli forgássá vihető át szíjáttétel (30,18. ábra), „dörzskerekek” fogaskerekek (30,5.
ábra) és pl. a kerékpárnál alkalmazott láncmeghajtás segítségével, ill. nem párhuzamos tengelyek esetében kúpos fogaskerekekkel (30,19. ábra)
vagy az Archimedes-féle „végtelen csavarral” (csigahajtás; 30,20. ábra).

30,16. ábra -

30,17. ábra -
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30,18. ábra -

30,19. ábra -
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30,20. ábra -

31. §. A merev testre ható erők összetevése

1. Az erővektor eltolhatósága. A 18. § szerint az anyagi pontra egyidejűleg ható erők helyettesíthetők vektori eredőjükkel, és ha ez az eredő erő zérus,
az anyagi pont egyensúlyban van. A nem pontszerű merev testnél az erők összetevésének és az egyensúlynak a kérdése nem ennyire egyszerű,
mert most az egyes erők támadáspontja általában nem ugyanaz. Pl. a vízszintes asztalra tett három golyón nyugvó deszka az A és B pontokban
(31,1. ábra) támadó két, egyenlő nagyságú és ellentétes irányú erő hatására – bár ezek vektori összege zérus – elfordul bizonyos tengely körül, a
31,2. ábra esetében viszont nyugalomban marad.

31,1. ábra -

31,2. ábra -
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E tapasztalati tények, ha a támadásponton átmenő és az erő irányába eső egyenest az erő támadásvonalának (hatásvonalának) nevezzük, így
fejezhetők ki: A merev test két egyenlő nagyságú és ellentétes irányú erő hatása alatt akkor van egyensúlyban, ha az erők támadásvonalai
egybeesnek: az utóbbi esetben a két erő együttesen semmiféle hatást nem gyakorol a merev testre.

Tegyük fel, hogy a merev testre az A pontban támadó F erő – röviden az F(A) erő – hat. Az F(A) erő támadási vonalának tetszőleges B pontjában
felvehetjük a zérus eredőjű F(B) és –F(B) erőket (31,3. ábra). Az előzők szerint a három erő közül F(A) és –F(B) együttesen semmilyen hatást
nem fejtenek ki, ezért elhagyhatók, s így végeredményben az eredetileg ható F(A) erő helyettesíthető az F(B) erővel: A merev testre ható erő
támadáspontja a testben a támadásvonal bármely más pontjába áthelyezhető anélkül, hogy az erő hatása megváltoznék.32

31,3. ábra -

A fenti „eltolási tételnek”, amely szerint a merev testre ható erőknél a támadáspont helyett a támadásvonal a lényeges, fontos szerepe van annál a
problémánál, hogyan lehet a merev testre ható adott erők rendszerét helyettesíteni egy minél egyszerűbb, hatására nézve az eredetivel egyenértékű,
ekvivalens erőrendszerrel. Erre a kérdésre, az erőrendszer redukálására, több speciális eset megvizsgálása után adhatunk választ.

2. Az erők összetevése, ha a támadásvonalak egy síkban vannak és nem párhuzamosak. A merev test A1 és A2 pontjaiban támadó F1 és
F2 erők támadáspontjait a támadásvonalak D metszéspontjába helyezzük, és megszerkesztjük az F1 és F2 vektorok F eredőjét (31,4. ábra),
amelynek támadáspontja természetesen F támadás vonalának bármely pontja lehet. A nyert eredmény kísérletileg könnyen igazolható pl. három
dinamométerrel: az F1(A1), F2(A2) és a D-ben támadó –F erők hatására a test egyensúlyban van. – Ha a testre egy harmadik erő, F3(A3) is hat,
ezt az első kettőt helyettesítő F(D) erővel a fenti módon tehetjük össze, és hasonlóan járhatunk el több erőnél is, ha a megfelelő támadásvonalak
metszik egymást.

32 A merev testre ható erő vektora tehát „egyenes mentén eltolható vektor”, akárcsak az  forgásvektor (30. § 3.), amelynek kezdőpontja szintén áthelyezhető a forgástengely bármely más pontjába.
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31,4. ábra -

Az F1 és F2 erőket helyettesítő F erő támadásvonalának bármely P pontja eleget tesz egy egyszerű feltételnek: ha az F1 ill. F2 erő támadásvonalának
P-től való távolsága k1 ill. k2 akkor

 ((1). egyenlet)

A 31,4. ábrán ugyanis az a két derékszögű háromszög, amelynek az F végpontjánál levő oldalai  hasonló, mert α-val jelölt szögeik a szomszédos
paralelogramma miatt egyenlők. Ezért , másrészt nyilvánvalóan és e két aránypárból következik (1).

Az (1) összefüggés a 32. §-ban bevezetendő „forgatónyomaték” fogalmával úgy fejezhető ki, hogy F támadásvonalának bármely P pontjára
vonatkozólag az F1 és F2 erők forgatónyomatékai egyenlő nagyságúak.

3. Párhuzamos erők összetevése. a) Két párhuzamos és megegyező irányú erő, F1 és F2 támadáspontjai legyenek A1 és A2. Ezek a pontok az
eltolási tétel alapján az egyszerűség kedvéért úgy vehetők fel, hogy az A1A2 egyenes az erők támadásvonalára merőleges legyen (31,5. ábra).
A támadásvonalak most nem metszik egymást, de a feladat visszavezethető az előző esetre úgy, hogy az A1 és A2 pontokban felvesszük az

A1A2 támadásvonalú, egymás hatását kompenzáló F' és –F' erőket, és ezeket F1-hez ill. F2-höz hozzáadjuk. Az így kapott erőket

támadásvonalaik D metszéspontjába tolva, megszerkesztjük eredőjüket. Az F eredő nagysága F1 + F2, mert a D-be tolt  erőknek az ábra

szerinti felbontásánál  segéderők megsemmisítik egymást.
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31,5. ábra -

Az eredő F erő támadásvonalának és az A1A2 egyenesnek O metszéspontja – az F1 és F2 párhuzamos erők középpontja (centruma) – A1és A2 között

a nagyobbik erőhöz közelebb fekszik. Pontosan, ha  ODA1 és a B1A1C1 háromszögek hasonlósága miatt  ugyanígy

tehát vagy 

Eredményeinket összefoglalva, és az egyik támadáspont megengedett eltolásával általánosítva (31,6. ábra): A merev test A1, A2 pontjaiban támadó
F1, F2 párhuzamos és megegyező irányú erők helyettesíthetők egy, az adott erőkkel párhuzamos

 ((2). egyenlet)

nagyságú erővel, amelynek támadásvonala az A1A2 távolságot a két adott erő nagyságával fordított arányban osztja ketté:

 ((3a–b). egyenlet)
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31,6. ábra -

A tétel pl. a 31,7. ábra szerint demonstrálható. A könnyű rudat csigákon átvetett fonalakkal felfüggesztjük, és a serpenyőkön kiegyensúlyozzuk, majd
a serpenyőkre további testeket akasztunk; az utóbbiak súlyai jelentik a (felfelé mutató) F1 és F2 erőket. A kísérlet tanúsága szerint a rúd csak akkor
van egyensúlyban, ha a rúdra az O pontban egy G = F1 + F2 súlyú testet függesztünk. Ez azt jelenti, hogy az F1 és F2 erők valóban az O-ban támadó
F erővel helyettesíthetők, (2)-nek és (3)-nak megfelelően. [A 31,7. ábra esetében a (2) és (3b) egyenletek számérték szerint: 5 = 3 + 2 és 3 · 4 = 2 · 6.

31,7. ábra -
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b) Két párhuzamos és ellentétes irányú (de nem egyenlő nagyságú) erő összetevésénél ugyanúgy járhatunk el, mint előbb. A szerkesztést a 31,8.
ábra mutatja, az eredmény pedig pl. az F2 > F1 esetben, a 31,9. ábra jelöléseivel:

 ((4a–b). egyenlet)

31,8. ábra -
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31,9. ábra -

Az adott F1 és F2 antiparalel erőket helyettesítő F erő egy irányú a nagyobbik erővel (F2), és támadásvonala az A1A2-n kívül, a nagyobbik erő oldalán
fekszik.

A nyert eredmény szintén a 31,7. ábrán vázolt kísérlettel igazolható, ha ennek jelentését most a következőképpen fogjuk fel: Az F1 és G antiparalel
erők eredője az A2-ben támadó, lefelé irányuló (a 31,7. ábrán nem feltüntetett) G – F1 nagyságú erő, amelynek hatását F2 éppen kiegyenlíti. [A (4a–
b) egyenletek most számérték szerint: 2 = 5 – 3 és 3 · 10 = 5 · 6.]]

c) Két antiparalel és egyenlő nagyságú erő esetében – ha az erők támadásvonalai nem esnek egybe – a 31,8. ábra szerinti szerkesztés nem
végezhető el, mert a segéderők felvétele után kapott támadásvonalak sem metszik egymást. Két antiparalel, egyenlő nagyságú és különböző
támadásvonalú erő „erőpárt” képez; az erőpár a legegyszerűbb olyan erőrendszer, amely nem helyettesíthető egyetlen erővel. Valóban, ha a
31,7. ábrán vázolt kísérletben G-t nagyságra nézve F1-gyel egyenlőnek választjuk, nem találunk olyan erőt, amellyel az erőpár hatását ki lehetne
egyenlíteni.

4. Az erők összetevése általános esetben. Legyenek a merev test adott A1, A2 … pontjaiban támadó tetszőleges erők F1(A1), F2(A2), … (31,10. ábra).
Vegyük fel a testnek egy tetszőlegesen választott O pontjában támadó, egymást kompenzáló F1(O), –F1(O), F2(O) és –F2(O), … erőket. Az F1(O),
F2(O), … erők összefoglalhatók az O-ban támadó F = F1 + F2 + … eredő erővé, ezenkívül pedig megmaradnak az F1(A1) és –F1(O), az F2(A2) és
–F2(O), … erőpárok. Az erőrendszer tehát helyettesíthető egyetlen erővel és n erőpárral. Ez az eredmény még nem jelent egyszerűsítést, de majd
kimutatjuk, hogy az erőpárok egyetlen erőpárrá tehetők össze, és így a legáltalánosabb erőrendszer is egy erővé és egy erőpárrá redukálható.
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31,10. ábra -

32. §. Forgatónyomaték. Erőpár. Erőrendszerek redukálása

1. Forgatónyomaték tengelyre vonatkozólag. Tekintsünk egyelőre egy rögzített tengely körül forgatható merev testet. Hogy az elfordulásoknál a test
súlyának befolyását kiküszöböljük, a Z-vel jelölt forgástengelyt függőlegesnek választjuk. (Z lehet tetszőleges irányú is, ha átmegy a test „súlypontján”,
l. 33. §.). Mindennapos tapasztalat szerint egy ilyen testet, pl. ajtót, csak olyan erő hozhat forgásba, amelynek hatásvonala nem párhuzamos a
forgástengellyel. Más szóval, egy tetszőleges F' erőnek csak a forgástengelyre merőleges síkba eső F összetevője fejthet ki forgató hatást (32,1.
ábra).
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32,1. ábra -

Tegyük fel ezért, hogy az F erő támadásvonala a Z tengelyre merőleges síkban (a 32,2. ábra síkjában) fekszik, amelyet a tengely az O pontban döf
át. Az F erő a tapasztalat szerint csak akkor létesít forgást, ha támadásvonala a tengelyt nem metszi, vagyis ha az O-ból a támadásvonalra emelt
merőleges k hosszúsága, az F erő Z tengelyre vonatkozó „karja” zérustól különbözik. Az

 ((1). egyenlet)

mennyiséget „forgatónyomatéknak” hívjuk; pontosabban: Egy, a Z tengelyre merőleges síkban ható F erő Z tengelyre vonatkozó
forgatónyomatékán a kétféle forgásiránynak megfelelően az

 ((2). egyenlet)

mennyiségét értjük A + előjelet célszerű a 32,1. ábrán feltüntetett forgásirányhoz rendelni (l. alább).
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32,2. ábra -

A forgatónyomaték dimenziója (erő × hosszúság) megegyezik a munka dimenziójával. CGS-, ill. MKS-egysége a dyn cm, ill. a newtonméter
(amelyeket azonban nem szokás erg-nek, ill. joule- nak nevezni). Technikai egysége a kpm (mkp).

Arra nézve, hogy a forgatónyomatéknál az erő támadásvonalának és a – nem mindig rögzített – vonatkoztatási tengelynek viszonylagos helyzete
mennyire lényeges, tanulságos kísérletet végezhetünk egy vízszintes asztalra tett cérnaorsóval. Aszerint, amint a cérnaszálat elég laposan vagy
meredeken tartva húzzuk, az orsó kezünk felé vagy az ellentétes irányban gurul (32,3a és b ábra). A számításba jövő vonatkoztatási tengely ugyanis
az orsó és az asztallap érintkezési vonala, mert ez a pillanatnyi forgástengely (30. §), és így az F erő az  erőkart az a) esetben az óramutató
járásával megegyező, a b) esetben viszont az ellenkező értelemben forgatja el.

32,3. ábra -
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A forgatónyomaték fogalmával igen egyszerűen kifejezhető a rögzített tengely körül forgatható merev testnek, az emelő egyik fajtájának egyensúlyi
feltétele. A testre pl. dinamométerrel vagy súlyok segítségével különböző erőket gyakorolva (32,4. és 32,5. ábra), megállapíthatjuk, hogy rögzített
tengely körül forgatható merev test a tengelyre merőleges síkban (síkokban) ható erők esetén akkor van egyensúlyban, ha a tengelyre vonatkozó
forgatónyomatékok (Mz1, Mz2, …) algebrai összege zérus:

 ((3). egyenlet)

tehát pl. két erő esetében (32,4. ábra)

 ((4a–b). egyenlet)

32,4. ábra -

32,5. ábra -
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Ez az „emelő-törvény” (Archimedes, i. e. 287–212) közvetlen folyománya az egy síkban ható erők összetevésénél a 31. § 2. és 3.-ban kapott
eredménynek. Az F1 és F2 erők ugyanis (lásd pl. a 31,4. vagy a 31,5. ábrát) helyettesíthetők egyetlen F erővel, amelynek támadásvonala az O ponton
megy át, azaz metszi a rögzített tengelyt, s így forgás nem jöhet létre.

A forgatónyomatéknak fontos szerepe van a forgásnál végzett munkánál is. Ha a test az F erő hatására az igen kicsiny Δφ szöggel elfordul a 32,6.
ábra síkját O-ban merőlegesen átdöfő Z tengely körül, akkor az erő P támadáspontja a kicsiny Δs = rΔφ szakasszal mozdul el. Így az F erő elemi
munkája (az ábráról leolvasható r cos α = k felhasználásával):

 ((5). egyenlet)

32,6. ábra -

Az ábrázolt esetben az F erőnek ez a munkája pozitív, az F' = –F erő munkája viszont negatív. Ezért általánosabb esetben M helyébe Mz = ± M-et
kell írnunk. Több erő eredőjének munkájánál Ms az egyes erők forgatónyomatékainak algebrai összegét jelenti. Ennélfogva a merev test Z tengely
körüli elemi elfordulásánál végzett munka:

 ((6). egyenlet)

a Z tengelyre vonatkozó forgatónyomatéknak és az elemi szögdfordulásnak szorzata.

Tetszőleges φ szöggel való elfordulásnál a végzett L munka a (6) elemi munkák összegezésével, ill. integrálással számítható ki; az Mz = const
speciális esetben L = Μzφ.

2. Forgatónyomaték pontra vonatkozólag. A forgatónyomaték mint vektor. Ha az

F erő P támadáspontjának helyvektora F irányával ϑ szöget zár be (32,2. ábra), akkor k = r sin ϑ miatt M = Fk = rF sin ϑ. Mivel ez a kifejezés
egy vektorszorzatnak, az [rF] vektornak abszolút értéke [9. § 4. 6)], lehetségesnek látszik, és valóban igen célszerűnek bizonyult a forgatónyomaték
fogalmának következő általánosítása: A P pontban támadó F erőnek valamely O pontra vonatkozó forgatónyomatékán értjük az
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 ((7). egyenlet)

vektormennyiséget (ahol ).33 Az M iránya merőleges az r és F meghatározta síkra a jobbcsavar-szabály szerinti értelemben.

Az így általánosított M forgatónyomaték segítségével egyszerűen megfogalmazható egy olyan merev test egyensúlyának feltétele, amelynek csak
egy pontja rögzített. Válasszuk ezt a rögzített O pontot úgy, hogy a test, ha szabad erőként csak a saját súlya hat rá, minden helyzetben nyugalomban
maradjon (legyen O a test „súlypontja”, 32,7. ábra). Ha most a testre pl. dinamométerrel az r1-gyel jellemzett pontban támadó F1 erőt gyakoroljuk, a
test elfordul egy, az O-n átmenő tengely körül, de még egy vagy több erő (pl. F2 és F3) alkalmazásával elérhető, hogy egyensúlyban legyen. Ekkor a
kísérlet tanúsága szerint [r1F1] + [r2F2] + [r3F3] = 0. Általánosan: Egy rögzített O ponttal rendelkező merev test tetszés szerinti F1, F2, … erők hatása
esetén akkor van egyensúlyban, ha az erők 0 pontra vonatkozó M1, M2, … forgatónyomatékainak vektort összege zérus:

 ((8a–b). egyenlet)

32,7. ábra -

A (7) definíció alapján a tengelyre vonatkozó forgatónyomatók fogalma is tökéletesíthető. Egy tetszés szerinti F erőnek az O ponton átmenő Z
tengelyre vonatkozó forgatónyomatékán az M vektor z komponensét érthetjük:

 ((9a–b). egyenlet)

33 Egészen általánosan egy P kezdőpontú A vektor O pontra vonatkozó nyomatékán (momentumán) értjük az [rA] vektorszorzatot, ahol  Eszerint a forgatónyomatékot az erő nyomatékának
is nevezhetjük.
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Mz-nek ez a meghatározása az XY vagy ezzel párhuzamos síkban ható F erő esetében megegyezik (2)-vel, de már a megfelelő előjelet is tartalmazza.
[Pl. a 32,8. ábránál (9b) szerint és Fx1 = Fx2 = 0 miatt: Mz1 = x1Fy1 = (–k1) · (–F1) = k1F1 és Mz2 = x2Fy2 = –k2F2.].Mivel továbbá (9b)-ben Fz és z
nem fordulnak elő, (9b) magában foglalja azt az 1. pont elején említett tényt is, hogy a Z tengely körüli forgásoknál az erőnek Z-vel párhuzamos
összetevője és a támadáspont z koordinátája nem játszik szerepet.

32,8. ábra -

3. Az erőpár forgatónyomatéka. Erőpárok összetevése. Az adott F(P1) és – F(P2) erőkből álló erőpárok (32,9. ábra) egy O pontra vonatkozó
(forgató)nyomatékán értjük a két erő O-ra vonatkozó nyomatékainak vektori összegét:

 ((10). egyenlet)
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32,9. ábra -

Az ábra szerint azonban  a –F erő támadáspontjából az F támadáspontjába húzott vektor. Ennélfogva az erőpár forgatónyomatéka:

 ((11). egyenlet)

független az O vonatkoztatási pont helyzetétől, iránya merőleges az erőpár síkjára (a jobb csavarnak megfelelő értelemben, 32,10. ábra), nagysága
pedig

 ((12). egyenlet)

vagyis az egyik erő nagyságának és a támadásvonalak d távolságának (az erőpár karjának) szorzata.

32,10. ábra -

Az erőpár hatása szempontjából csak az M = [lF] nyomaték iránya és nagysága mérvadó, l, F (vagy d, F) és az erők támadáspontjai külön-külön
nem lényegesek. Más szóval, két erőpár egymással egyenértékű, ha nyomatékaik irány és nagyság szerint megegyeznek. Így pl. az F(P1), –F(P2)
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erőpár (32,11. ábra) egyenértékű a belőle az egymást megsemmisítő F', –F' erők bevezetésével adódó F1(P1), –F1(P2) erőpárral vagy az ennek a
két erőnek megengedett eltolásával kapott F1(Q1), –F1(Q2) erőpárral; mint könnyen belátható, Fd = F1d1.

32,11. ábra -

Az egyenlő nyomatékú erőpárok akkor is egyenértékűek, ha nem ugyanabban, hanem egymással párhuzamos síkokban fekszenek. Ezt most a
geometriai kimutatás helyett a 32,12. ábrán vázolt kísérlettel illusztráljuk. A csigákon átvetett fonalakkal felfüggesztett és az Sl, S2, S3 serpenyőkbe
tett kis nehezékekkel kiegyensúlyozott rúdra ható F1, –F1 erőpár (M1 = F1d1 =1· 6 egység) valóban helyettesíthető az előzővel párhuzamos síkban
ható, ugyanakkora nyomatékú F2, –F2 erőpárral (M2 = F2d2 = 2 · 3 egység), mert külön-külön mindkét erőpárnak az óra járásával egyező értelmű
forgást létesítő hatását kompenzálhatjuk az ellentétes irányú forgást létesítő F3, –F3 erőpár (M3 = F3d3 = 2 · 3 egység) alkalmazásával. A kísérlet
szerint ugyanis a rúd az (Fl, –F1) és (F3, –F3) erőpárok hatására egyensúlyban van, az (F2, –F2) és (F3, –F3) erőpárok hatására pedig szintén, mert
hiszen az egy pontban támadó F2, –F3 és a –F2, F3 erők egymást páronkint megsemmisítik.
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32,12. ábra -

Mivel a fentiek szerint az erőpár hatásánál csak M a lényeges, az erőpár M nyomatékvektora önmagával párhuzamosan tetszés szerint eltolható,
vagyis M kezdőpontja a merev test bármely pontjába helyezhető.34

Ebből következik az a kísérletekkel is igazolható tétel, hogy merev testre ható két vagy több erőpár összetehető egyetlen erőpárrá, amelynek M
nyomatéka az egyes erőpárok (egy közös pontból felmérhető) M1, M2, … nyomatékainak eredője.

4. Tetszőleges erőrendszer redukálásánál a 31. § 4-ben kapott n erőpár: Fi(Ai), –Fi(O) (i = 1, 2, …, n, 31,10. ábra) az előzők szerint egy erőpárral

helyettesíthető. Ennek nyomatéka:  ahol . Így az erőrendszerek redukálására vonatkozólag fennáll a következő tétel (32,13.
ábra): A merev test Al,  …, An pontjaiban támadó F1, …, Fn erők rendszere helyettesíthető egy, a test tetszőleges O pontjában támadó

34 Az erőpár M nyomatéka tehát szabad vektor, hasonlóan, mint a merev test v0 transzlációs sebessége. A merev testre ható F erő a 31. § szerint csak egyenes mentén eltolható vektor, az 
helyvektor pedig kötött vektor, amely egyáltalában nem tolható el.
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 ((13). egyenlet)

erővel és egy

 ((14). egyenlet)

nyomatékú erőpárral, ahol . A helyettesítést a 32,14. ábra szemlélteti; az eredő erőpár M nyomatékvektorának kezdőpontja a test tetszőleges
pontja lehet.

32,13. ábra -

32,14. ábra -
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Ha vonatkoztatási pontként O helyett a test egy másik, O' pontját választjuk, a most O'-ben támadó F = ∑Fi eredő erő nyilván ugyanaz marad, mint

előbb, az eredő nyomaték azonban általában megváltozik, mert hiszen (14)-ben helyébe most lép. Mint kimutatható, mindig található olyan
O' vonatkoztatási pont, hogy az eredő M nyomaték egy irányú az eredő F erővel (32,15. ábra). Az ilyen erőrendszert, amelynél tehát az eredő erő
merőleges az eredő erőpár síkjára, erőcsavarnak hívjuk, és ezzel a legutóbbi tételt úgy is kifejezhetjük, hogy a merev testre ható erők rendszere
mindig erőcsavarra redukálható.

32,15. ábra -

33. §. A súlypont (tömegközéppont)

1. Merev test súlypontjának fogalma. Tekintsünk egyelőre két tömegpontot, amelyeket elhanyagolható tömegű merev rúd köt össze (33,1. ábra).
Erre a legegyszerűbb, idealizált merev rendszerre („súlyzómodell”) hatnak az m1g, m2g nehézségi erők. E két párhuzamos erő a 31. § 3. szerint

helyettesíthető egy (m1 + m2)g nagyságú erővel, amelynek támadásvonala a két tömegpont  távolságát az m1g, m2g súlyokkal fordított arányban
osztja ketté, vagyis a támadásvonal és az A1A2 egyenes S12 metszéspontjára nézve

 ((1). egyenlet)
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33,1. ábra -

Az eredő G erő támadáspontja az eltolási tétel szerint S12 helyett a támadásvonalnak más (az összekötő rúdban fekvő) pontja is lehet. Ha azonban
a testet elforgatással bármilyen más helyzetbe hozzuk, G támadásvonala mindenkor az előbbi S12 ponton megy át, vagyis S12 az a pont, amelyet a
test minden helyzetében a test teljes G súlya támadáspontjának tekinthetünk. Ezért az S12 pontot a szóban forgó test súlypontjának nevezzük.

E meggondolások általánosíthatók bármilyen – nem nagyon nagy kiterjedésű – merev testre, mert a test egyes részecskéire ható, egymással
párhuzamos nehézségi erők a fenti eljárás ismétlésével (l. alább) egyetlen eredő erővé, a test teljes G súlyává egyesíthetők. Így egy merev
test súlypontja az a pont, amelyen a test G súlyának támadásvonala a test minden helyzetében átmegy, s amely pont ezért a test súlyának
támadáspontjául tekinthető. A súlypont fogalma Archimedestől származik.

Ha merev testet súlypontjában alátámasztunk, a test G súlyának hatását az alátámasztásból származó kényszererő éppen kiegyenlíti, vagyis:
Súlypontjában alátámasztott, egyébként csak a nehézségi erő hatása alatt levő merev test bármely helyzetben egyensúlyban van. Ez a 32. § 2.
szerint azt is jelenti, hogy a merev test súlyának a súlypontra vonatkozó forgatónyomatéka a test bármely helyzetében zérus. A most említett tételek
a merev test súlypontjának definíciójául is szolgálhatnak.

Egy test súlypontjának kísérleti meghatározása céljából a testet egymás után két különböző pontjában (P1-ben, 33,2. ábra, majd P2-ben) fonállal
felfüggesztjük. Mindkét alkalommal a test olyan nyugalmi helyzetet foglal el, amelyben az S súlypont a felfüggesztési ponton átmenő függőleges
egyenesen fekszik; ellenkező esetben ugyanis a test S-ben támadó G súlyának P1-re, ill. P2-re vonatkozó forgatónyomatéka zérustól különböznék,
s így a test nem lehetne egyensúlyban. Az így kapott két, a súlypontot tartalmazó egyenesnek, a (síkidomszerű testeknél könnyen megjelölhető)
s1 és s2 súlyvonalaknak metszéspontja a súlypont.



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

150

33,2. ábra -

Homogén testek súlypontjának helyzetét gyakran egyszerű szimmetria-megfontolások alapján megadhatjuk. Így pl. homogén, igen vékony, mindenütt
egyenlő keresztmetszetű rúdnál, továbbá homogén körlemeznél, körgyűrűnél, gömbnél, hengernél a súlypont a geometriai középpontban van. Mint
a körgyűrű példája mutatja, a súlypont a testen kívül is lehet. Általánosan, ha valamely homogén test egy síkra, egyenesre vagy pontra nézve
szimmetrikus, akkor a súlypont a szimmetriasíkban, -egyenesben vagy -pontban van, több szimmetriasík vagy -egyenes létezése esetén pedig ezek
metszésvonalában, ill. metszéspontjában. Homogén háromszög-lap súlypontja a 33,3. ábra alapján az oldalfelezők metszéspontja. Négyszög- és
sokszöglapok súlypontja háromszögekre való bontással állapítható meg.

33,3. ábra -

2. A súlypont megszerkesztése és helyzetének kiszámítása. Képzeljük el először az egyszerűség kedvéért, hogy a merev test az m1, m2, …, mn
tömegű anyagi pontokból áll. Ekkor a súlypont úgy szerkeszthető meg, hogy (1) alapján meghatározzuk az ml és az m2 tömegű pontok S12 súlypontját,
majd az ebben egyesítve gondolt m1 + m2 tömegű pont és az m3 tömegű pont S123 súlypontját és így tovább.
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Ennek az eljárásnak alapján a súlypont helyzete formulával is megadható. Ha a tömegpontoknak egy O pontból mért helyvektorait r1, r2, …-vel, az
S12 helyvektorát pedig r12-vel jelöljük, akkor az (1)-ben felírt m1l1 = m2l2 egyenlet a 33,4. ábra szerint (az r12 – r1 és r2 – r12 egy irányú vektorokkal)
így fejezhető ki:

 ((2). egyenlet)

33,4. ábra -

Innen az S12 súlypont helyvektora:

 ((3). egyenlet)

Az S12-be helyezett m1 + m2 tömegű pont és az m3 tömegű pont S123 súlypontjának r123 helyvektorára nézve, (2)-höz hasonlóan:

 ((4). egyenlet)

ahonnan az r12-re vonatkozó (3) egyenlet figyelembevételével:

 ((5). egyenlet)

Az eljárás folytatásával adódik, hogy az m1 m2, …, mn tömegű pontokból álló rendszer S súlypontjának rs helyvektora:
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 ((6). egyenlet)

(m = ∑ mi az egész rendszer tömege), és így a súlypont derékszögű koordinátái:

 ((7). egyenlet)

A (6) vagy (7) egyenletekkel definiáljuk általánosan egy „pontrendszer súlypontját” akkor is, ha a tömegpontok nincsenek egymással merev
összeköttetésben. Bár a (7) formulákban a tömegpontok koordinátái szerepelnek, a fenti szerkesztésből nyilvánvaló, hogy egy rendszer (test) S
súlypontjának a rendszerhez viszonyított helyzete független a koordináta-rendszer megválasztásától. Az S helyzetét egyedül a rendszer (test)
tömegeloszlása szabja meg, és ezért a súlypontot másképpen – helyesebben – tömegközéppontnak is nevezik.

A különálló tömegpontokból álló rendszerrel ellentétben a közönséges testeket általában „folytonos tömeg eloszlású testeknek” tekintjük. Az
ilyen test súlypontjának megállapítása céljából a testet (pl. három, egymásra merőleges síksereggel) igen kicsiny ΔVi „térfogatelemekre”, ill. Δmi

„tömegelemekre” bontjuk, amelyek helyvektora legyen ri (33,5. ábra). Ekkor (6) alapján a test súlypontjának helyvektora: vagy az ri

helyhez tartozó  sűrűség bevezetésével, tehát -vel]

 ((8). egyenlet)

33,5. ábra -

Ebből az egzakt összefüggést a határesetben kapjuk, amikor is az összegek a megfelelő integrálokba mennek át. Így egy folytonos
tömegeloszlású test súlypontjának helyvektora, ill, derékszögű koordinátái:
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 ((9). egyenlet)

ill.

 ((10a–c). egyenlet)

Az integrálások természetesen a test egész térfogatára kiterjesztendők. Homogén testeknél, amelyeknél a ϱ = const sűrűség az integráljelek elé
vihető, s így a formulákból kiesik, a súlypont helyzete független a test anyagától.

Példaként meghatározzuk egy homogén egyenes körkúp súlypontját. A kúp magassága legyen h, alapkörének sugara R (33,6. ábra). Mivel a súlypont
a kúp X szimmetriatengelyén van, csak xS-et kell kiszámítanunk. Térfogatelemekül az alappal párhuzamos, igen kicsiny Δx vastagságú korongokat
választhatjuk, amelyek közül a csúcstól x távolságban levőnek a térfogata az ábra szerint és y/x = R/h miatt:

 ((11). egyenlet)

Így a (10a)-ban szereplő, a kúp V térfogatára kiterjesztendő integrál az x szerinti, 0-tól h-ig terjedő integrálásra vezethető vissza:

 ((12). egyenlet)

(mivel a kúp tömege). A kúp súlypontja tehát a tengelyen az alaptól számítva a magasság  részében van.
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33,6. ábra -

3. A súlypont néhány további tulajdonsága. a) Mivel egy mg súlyú merev test súlypontja a test bármely helyzetében az mg nehézségi erő
támadáspontjának tekinthető, a nehézségi erő munkája szempontjából a testet a súlypontjába helyezett m tömegű anyagi ponttal helyettesíthetjük.
Fennáll tehát (28. § 3.): Ha az m tömegű test bármilyen mozgása során a test súlypontja Δh-val emelkedik, a nehézségi erő ellenében végzett munka
és egyúttal a test (súlyából származó) helyzeti energiájának növekedése:

 ((11). egyenlet)

b) A 32. § alapján felmerülhet az a kérdés, hogy erőpár hatására egy szabad merev test milyen tengely körül fordul el. Ha egy vízszintes
síkban szabadon elmozdítható testre, pl. három golyón nyugvó vízszintes deszkára két dinamométerrel a vízszintes síkban erőpárt hozunk létre,
megállapíthatjuk, hogy a deszka súlypontján átmenő függőleges egyenes a forgástengely. Általánosan is érvényes, hogy a szabad merev testre ható
erőpár a testet súlypontján átmenő tengely körül forgatja el, de a forgástengely iránya az erőpár M nyomatékán kívül a test tömegeloszlásától is függ.

34. §. A merev test egyensúlya. Az egyensúlyi helyzet stabilitása. Állásszilárdság

1. A merev test egyensúlyának általános feltételei. A merev testre ható F1, F2, … erők rendszere a 32. § 4. szerint mindig redukálható a test egy

tetszőleges O pontjában támadó , erőre és az  nyomatékú erőpárra.

Az erőpár önmagában forgást létesítene egy, a test S súlypontján átmenő tengely körül (33. § 3.), egyedül az F erő pedig transzlációt és ezenkívül
szintén a súlyponton átmenő tengely körüli forgást hozna létre. (Az O-ban támadó F erő ugyanis helyettesíthető az S -ben támadó F erővel és az
F(O), – F(S) erőpárral; 34,1. ábra.) Nyilvánvaló ebből, hogy egyensúly esetében F-nek is és M-nek is zérusnak kell lennie: A merev test akkor van
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egyensúlyban, ha a testre ható összes erők eredője is és az erők egy tetszés szerint választható pontra35 vonatkozó forgatónyomatékainak eredője
is zérus:

 ((1a–b). egyenlet)

34,1. ábra -

Ebben az esetben azt is szoktuk mondani, hogy a merev testre ható erők egyensúlyban vannak. A testre ható erők közé számítandók természetesen
a szabaderőkön (pl. a test súlyán) kívül a kényszererők is, amelyek pl. a test bármiféle alátámasztásánál vagy felfüggesztésénél fellépnek.

A sztatika számára alapvető jelenségű (1a–b) vektoregyenleteknek általános esetben 6 skaláris egyenlet felel meg, amelyek általában 6
ismeretlennek (pl. erőkomponenseknek vagy támadáspontok koordinátáinak) kiszámítását teszik lehetővé. Hogy rögzített tengely, itt. rögzített

pont körül forgatható merev test egyensúlyára nézve a 32. §-ban csak 1 egyenletet , ill. csak 3 egyenletet jelentő feltételt – a
kényszererőket nem tartalmazó, ún. „tiszta egyensúlyi feltételt” – ismertünk meg, az a most említett 6 egyenlettel nincs ellentétben. A fennmaradó
5, ill. 3 egyenlet ugyanis a tengely, ill. a pont rögzítéséből származó kényszererőknek vagy ellenerőiknek, a csapágyakra, rögzítő szerkezetre ható
erőknek meghatározására alkalmas, amely erők ismerete különösen technikai feladatoknál nagyon fontos.

Az (1a) feltétel szemléletesen azt jelenti, hogy ha az Fi erők vektorait támadáspontjaikra való tekintet nélkül, tetszőleges sorrendben egymás után
felrakjuk (34,2. ábra), a keletkező „erősokszögnek” vagy erőpoligonnak egyensúly esetén zártnak kell lennie. Ugyanez érvényes (1b) szerint az

-ből alkotott nyomatékpoligonra is (34,3. ábra).

35 Kimutatható, hogy ha az F eredő erő zérus, és az M eredő nyomaték egyetlen pontra vonatkozólag zérus, akkor az eredő nyomaték bármely más pontra vonatkozólag is zérus.
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34,2. ábra -

34,3. ábra -

Az (1a–b) egyensúlyi feltételeknek megfelelő 6 skaláris egyenlet:

 ((2a–c). egyenlet)

 ((3a–c). egyenlet)

Itt Fxi a testre ható Fi erő x komponense, xi pedig Fi támadáspontjának x koordinátája a tetszőlegesen választható O kezdőpontú koordináta-rendszerre
vonatkozólag.

Egyszerű példaként az egyenleteket egy vízszintes, két pontban alátámasztott vékony rúdra alkalmazzuk, amelyre szabaderőként csak saját F0 súlya
hat (34,4. ábra). Az alátámasztási pontokban támadó, felfelé irányuló F1 és F2, kényszererők ismeretlen nagyságúak. Az ábra szerinti koordináta-
rendszerben csak az erők y komponensei (F0, –F1 –F2) és a támadáspontok x koordinátái (x1 = –l1, x2 = l2) különböznek zérustól, és ezért (2a–c)
és (3a–c) most csak két egyenletet adnak:

 ((4). egyenlet)
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34,4. ábra -

Ezekből a két kényszererő nagysága:

 ((5). egyenlet)

Eszerint F1 és F2 – s egyúttal ellenerőik, a rúd által a két alátámasztásra gyakorolt nyomóerők – a súlyponttól mért távolságokkal fordított arányban
állanak, amint az közvetlenül adódik a párhuzamos erők összetevéséből is (31. § 3.).

Ha a rúd két pont helyett három pontban van alátámasztva, a kényszererőket a merev test sztatikájának keretében nem lehet egyértelműen
meghatározni. Az ilyen fajta feladatok „sztatikailag meghatározatlan” feladatok.

2. Az egyensúlyi helyzet különböző típusai. Ha a merev testet egyensúlyi helyzetéből kissé kimozdítjuk, az új helyzetben az eredő erő és
a forgatónyomaték már általában nem zérus. Ha ezek az eredők olyanok, hogy hatásukra a test – rendszerint kis rezgések után – visszatér
eredeti egyensúlyi helyzetébe, akkor biztos (stabilis) egyensúlyi helyzetről beszélünk. Ha a kis kimozdításkor fellépő erőhatásokra a test egyensúlyi
helyzetéből még jobban eltávolodik, az egyensúlyi helyzetet bizonytalannak (labilisnak) nevezzük, végül közömbös (indifferens) az egyensúlyi helyzet,
ha az ezzel szomszédos helyzetekben a test szintén egyensúlyban van. Általánosan, bármely mechanikai rendszernél az egyensúlyi helyzet stabilis,
ha a rendszernek ebből a helyzetből egy elegendő kicsiny „zavar” hatására bekövetkező eltérése mindig tetszés szerinti kicsiny marad.

Egy olyan merev testnél, amelyre szabaderőként csak saját súlya hat, a háromféle egyensúlyi helyzet közismert módon szemléltethető pl. egy
O pontjában felfüggesztett, ill. alátámasztott vonalzóval (34,5 a–c ábra; G a test súlya, F' az ezzel ellentett kényszererő). Az ábrázolt helyzetek
mindegyikében egyensúlyban van a test, mert súlypontja az O ponton átmenő függőleges egyenesen fekszik, és az egyensúlyi helyzet biztos (a),
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bizonytalan (b) vagy közömbös (c) aszerint, amint az S súlypont az O alatt, ill. felett van, vagy O-val egybeesik. Ez a kritérium azonban nem
eléggé általános, mert pl. a 34,6a–c ábrákon feltüntetett golyó egyensúlyi helyzete a)-nál biztos, b)-nél bizonytalan, c)-nél közömbös, jóllehet a golyó
súlypontja mindhárom esetben az alátámasztási pont felett van. Mindkét kísérletsorozatnál és általánosan is érvényes azonban, hogy egy merev
test, amelyre szabaderőként csak saját súlya hat, akkor van stabilis (labilis) helyzetben, ha e helyzetben a test súlypontja mélyebben (magasabban)
van, mint bármely szomszédos helyzetben.

34,5. ábra -

34,6. ábra -

Ezek szerint a testnek a stabilis egyensúlyi helyzetből való kis kimozdításánál a súlypont emelkedik, azaz a nehézségi erő ellenében pozitív
munkát végzünk, a test helyzeti energiáját növeljük. Magában a stabilis egyensúlyi helyzetben tehát a test helyzeti energiája a szomszédos
helyzetekhez viszonyítva a legkisebb. Ebben az alakban a tétel igen általános mechanikai rendszerekre is kiterjeszthető, nevezetesen: A mechanikai
energiatételnek eleget tevő rendszerek akkor vannak stabilis egyensúlyi helyzetben, ha ebben a rendszer potenciális energiájának minimuma van
(Dirichlet tétele, 1846).
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A merev test stabilis egyensúlyi helyzetéről mondottak alapján érthető pl., hogy a belül az N nehezékkel ellátott papiroshenger (34,7. ábra) felfelé
gördül a lejtőn, ti. a súlypont így juthat mélyebb helyzetbe. Egy pálca bizonytalan egyensúlyi helyzete biztossá válik, ha a pálcához a 34,8. ábrán
vékony vonallal rajzolt dróttal két golyót erősítünk, s ezáltal a súlypontot mélyebbre (S') visszük.

34,7. ábra -

34,8. ábra -

Gyakran több biztos és több bizonytalan egyensúlyi helyzet lehetséges. Így pl. a vízszintes asztalra tett téglatestnek, mivel ez mindegyik lapján
biztosan áll, 6 biztos és (a 8 csúcs és 12 él miatt) 20 bizonytalan egyensúlyi helyzete van. Ebből is látható, hogy egy adott egyensúlyi helyzet
jellegének megítélésénél mindig csak a közvetlenül szomszédos helyzetek jönnek tekintetbe.

Az olyan egyensúlyi helyzetre, amelynek jellegére nem a nehézségi erő a mérvadó, egyszerű példa két csavarrugó (14,1. ábra) közt levő,
elhanyagolható súlyú testnek, pl. pingpong-labdának egyensúlyi helyzete. Mint könnyen belátható, ez stabilis vagy labilis aszerint, amint a labdát
megnyújtott vagy összenyomott rugók tartják egyensúlyban.
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3. Állásszilárdság (állásbiztonság). Vízszintes lapon nyugvó, valamely felület mentén vagy legalább három pontban alátámasztott test – pl.
téglatest, háromlábú szék – akkor van biztos egyensúlyban, ha a súlypontján átmenő függőleges egyenes átmegy az alátámasztási felületen, ill. az
alátámasztási pontok meghatározta felületen, pl. háromszögön. Ez a feltétel nem teljesül pl. a C ferde hasábnál vagy hengernél (34,9. ábra), teljesül
az A és B hasáboknál, de az A hasáb „biztosabban áll” a B-nél, más szóval nagyobb az „állásszilárdsága”.

34,9. ábra -

Az állásszilárdság egyik, ún. geometriai mértéke az E élre vonatkozólag az az a szög, amellyel a testet el kell döntenünk, hogy az legközelebbi
labilis egyensúlyi helyzetébe (vagyis S az S'-be; 34,9. ábra, A) jusson; energetikai mértéke az eközben végzendő munka, mgΔh, végül dinamikai
mértéke az a súlypontban támadó, vízszintes és az E élre merőleges erő, amely a test eldöntéséhez szükséges. Mindhárom mérték szerint az állás
szilárdság annál nagyobb, minél nagyobb az alátámasztási felület, és minél mélyebben van a súlypont. Ennek figyelembevételével szerkesztik pl.
az emelőrudakat, tűzoltólétrákat stb.

Egy stabilis, de igen kicsiny állásszilárdságú egyensúlyi helyzetet metastabilisnak neveznek. Ilyen helyzetben van pl. a véglapjára állított méterrúd
(34,9. ábra, B).

35. §. A virtuális munka elve

A legtöbb egyensúlyi problémánál az anyagi pontra és a merev testre ható F erők között a szabaderőkön kívül előre nem megadott kényszererők

is fellépnek, amelyeket a 34.§-ban megismert  és feltételekben szintén figyelembe kell venni. Emiatt az egyensúlyi problémák
megoldása gyakran bonyolult, különösen a több testből álló rendszereknél (gépeknél, mechanizmusoknál), amelyeknél a fenti feltételek a rendszer
minden egyes tagjára alkalmazandók. Ezért igen nagy jelentőségű a mechanikának egy általános, a kényszererőket explicite nem tartalmazó elve,
amelynek segítségével sok feladat jóval egyszerűbben megoldható.
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Tekintsük először az egyik legegyszerűbb mechanikai rendszert, a matematikai ingát, és gondoljuk el, hogy ezt egyik esetben pillanatnyi A
helyzetéből, másik esetben pedig B egyensúlyi helyzetéből igen kevéssel kimozdítjuk (35,1. ábra). Az ilyen csupán elgondolt, de lehetséges, azaz a
kényszer – jelen esetben a fonál – által megengedett elemi elmozdulást virtuális elmozdulásnak (δr), az ennél végzett elemi munkát pedig virtuális
munkának (δL) nevezzük. Az ingánál a fonal nyújthatatlansága miatt a virtuális elmozdulások vagy a fonalra merőleges, vagy a fonál feszülését
megszüntető elmozdulások lehetnek (az ábrán az előbbieket röviden a-val és b-vel, az utóbbiakat c-vel jelöltük). Az F = mg szabaderő36 virtuális
munkája az A helyzetből kiinduló a, b, c virtuális elmozdulásoknál rendre pozitív, negatív és zérus, a B egyensúlyi helyzetből kiinduló a, b, c virtuális
elmozdulásoknál pedig rendre zérus, zérus és negatív. Mint látható, az egyensúlyi helyzetből kiindulva, nincsen egy olyan virtuális elmozdulás sem,
amelynél a szabaderő munkája pozitív lenne.

35,1. ábra -

Másik példaként szolgálhat az egyszerű „emelő”, azaz egy merev rúd, amely rögzített tengely körül foroghat. A rúdra hassanak az F1 és F2 szabaderők
(35,2. ábra; az O-n átmenő tengely merőleges a rajz síkjára). A virtuális elmozdulás most a tengely körül elemi forgás, amelynél az F1 erő munkája

 az F2-é – a szabaderők összes virtuális munkája tehát: .

36 A kényszererő virtuális munkája mindig zérus; a kényszererő ugyanis a fonál irányába mutat (24.§), s így merőleges az a és b elmozdulásokra, a c elmozdulásoknál pedig nincs kényszererő.
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35,2. ábra -

Egyensúly esetén azonban a 32. § szerint F1k1 = F2k2, vagyis δL = 0. Megfordítva, δL = 0-ból F1k1 = F2k2 következik.

A fenti két egyszerű példából levonható következtetés egészen általános egyensúlyi feltételnek bizonyult: Egy mechanikai rendszer akkor és csak
akkor van egyensúlyban, ha a rendszer bármely virtuális elmozdulásánál a szabaderők összes munkája zérus vagy negatív. Ez a virtuális munka
elve (Joh. Bernoulli, 1717), egyike volt azoknak a felismeréseknek, amelyekből később az energia megmaradásának elve kialakult. Az elv tartalma
durván, de szemléletesen úgy fogalmazható meg, hogy a szabaderők általában pozitív munkát végeznek, és ha ez a rendszer valamely helyzetéből
kiindulóan nem lehetséges, akkor a test nyugalomban marad.

Ha a rendszerre ható szabaderőket Fi-vel, támadáspontjaiknak egy tetszőleges virtuális elmozdulását pedig δri-vel jelöljük (i = 1, 2, …), akkor Fi

virtuális munkája Fi δri, és így a virtuális munka elve a alakban fejezhető ki.

Igen sok rendszernél, így pl. az emelőnél is bármely δri, virtuális elmozdulásnak az ellentettje, – δri, is lehetséges. Az ilyen rendszereknél egyensúly
esetén a virtuális munka csak zérus lehet (mert ha egy –δri-nél negatív lenne, akkor –δri-nél pozitív értéket venne fel), tehát a virtuális munka elvének
matematikai alakja:

 ((1). egyenlet)

Néhány egyszerű alkalmazásra nézve l. 36. §.

36. §. Az egyszerű gépek

1. A gépek közül az erőgépek valamilyen energiát más, meghatározott célra alkalmas energiaformává alakítanak át (pl. vízierőgépek, gőzgépek,
áramfejlesztő gépek, elektromotorok), a munkagépek pedig az erőgépektől vagy az izomerőtől származó energia árán különféle munkát végeznek
(pl. szerszámgépek, kerékpár, varrógép stb.).
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A munkagépek bizonyos alaptípusokból, az ún. egyszerű gépekből tehetők össze, amelyeket emelő típusú és lejtő típusú gépekre szoktak felosztani.
Egy egyszerű gépre szabaderőként rendszerint két erő hat: az egyiket – pl. izomerőt – röviden erőnek (F), a másikat, a „legyőzendő” erőt – pl. súlyt
– tehernek (G) nevezzük. A következőkben a súrlódás figyelmen kívül hagyásával azt fogjuk megállapítani, hogy az erő és a teher hatása alatt álló
egyszerű gépek mikor vannak egyensúlyban. Az egyensúlynak megfelelő erőnél valamivel nagyobb erő – a gyakorlatban ugyan a súrlódás miatt
sokszor jelentékenyen nagyobb erő – a kívánt munkát már elvégezheti, pl. terhet felemelhet.

Az egyensúlyi feltételek megállapítása előtt célszerű a gépek néhány további közös vonását megállapítanunk, mert így ezekre nem kell majd minden
egyes géptípusnál külön felhívnunk a figyelmet.

Ha pl. az A emelőre (35. §) gyakorolt F1 izomerő alkalmazásával egy B testet gyorsulás nélkül felemelünk, ezt a G súlyú testet közvetlenül az az F2
= –G erő emeli fel, amelyet az emelő gyakorol a testre. Ilyen értelemben beszélhetünk az erőnek egyik testről (A) a másikra (B) való „átviteléről”,
és ezért az egyszerű gépeket erőátviteli eszközöknek is nevezik. A gépre gyakorolt F1 „bemenő erő” irány és nagyság szerint egyaránt lényegesen
különbözhctik az F2 „kimenő erőtől”. Az egyszerű gépeknek már a legrégibb időkben felismert gyakorlati haszna éppen abban áll, hogy segítségükkel
kis erővel jóval nagyobb erők is „legyőzhetők”.

Az energia megmaradásának tétele szerint azonban az F2 erő munkája sohasem lehet nagyobb az F1 erőnek (ugyanazon idő alatt végzett)
munkájánál, azaz a „gép által végzett” hasznos munka (L1) nem lehet nagyobb a „gépen végzett” befektetett munkánál (L2). Népszerűen szólva:
gépekkel erőt megtakaríthatunk, munkát azonban nem; amit erőben nyerünk, azt útban elveszítjük, mert kisebb erővel nagyobb úton kell munkát
végeznünk.

Az L2 a valóságban kisebb L1-nél, mert L1 egy része hasznos munka helyett súrlódási munkává alakul át. A munkagép gazdaságosságát jellemzi
a gép hatásfoka:

 ((1). egyenlet)

a gép által végzett hasznos munkának és a befektetett munkának (pontosabban a megfelelő P2 és P1 teljesítményeknek) hányadosa. Ideális esetben
η = 1 (= 100%).

2. Emelő típusú egyszerű gépek. a) Az emelő merevnek tekinthető test, amely tengely körül foroghat.37 Az általános egyensúlyi feltételt már a 32. § 1.-
ben megállapítottuk, most csak olyan emelőkkel foglalkozunk, amelyekre szabaderőkként csupán az F „erő” és a G „teher” hatnak a forgástengelyre
merőleges síkban (vagy síkokban). E síknak a tengellyel való O metszéspontját a rövidség kedvéért forgáspontnak hívjuk.

Az O forgáspont és a két támadásvonal viszonylagos helyzete szerint megkülönböztetünk egy- és kétkarú emelőt (pl. 36,1. és 2. ábra); az utóbbinál
O a két támadásvonal között van. Mindegyik esetben – az erő és a teher karját kF-fel, ill. kG-vel jelölve – az emelő egyensúlyának feltétele:

37 A tengely gyakran nincs csapágyakban rögzítve, és így helyzete nagyobb úton való emelésnél változhat (mint pl. a 36,2. ábra esetében). Az egyensúly szempontjából azonban – az emelő megadott
helyzetében – mindig egy meghatározott, rögzítettnek képzelhető tengely jön számításba.



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

164

 ((2). egyenlet)

Az emelő igen sok alkalmazása közül néhány: a feszítővas (36,1. és 2. ábra), olló, harapófogó, diótörő, evező, gémeskút, talicska, sorompó, a
különböző mérlegek stb.

36,1. ábra -

36,2. ábra -
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Az emberi alsókarnál (36,3. ábra) a mozgató izom (biceps) az O forgásponthoz közel támad, tehát az F izomerő karja kisebb a G teher karjánál.
Ezért F jóval nagyobb a G-nél, viszont így kezünk nagyobb úton és gyorsan mozoghat.

36,3. ábra -

b) A hengerkeréknél (36,4. ábra) az erő az rF sugarú kerék érintőjének, a teher pedig a kerékkel közös tengelyre erősített, rG sugarú henger érintőjének
irányában hat, és így (2) szerint egyensúly esetén]

 ((3). egyenlet)
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36,4. ábra -

A hengerkeréknél, amelynek tipikus példája a kerekes kút, a kerék szerepét hajtókar helyettesítheti.

A fentiek értelmében a 36,5. ábrán feltüntetett fogaskerekek közül a kisebbik a k karon ható F erőnek k/r-szeresét, a kF/r erőt „viszi át” az érintkezési
helyen a nagyobbik kerékre, ez pedig a k' karon ható G erőnek k'/R-szerezét, azaz a k'G/R erőt a kisebbikre. Egyensúly esetén nyilvánvalóan kF/r
= k'G/R, vagy]

 ((4). egyenlet)



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

167

36,5. ábra -

Egyenlő karok esetében F/G = r/R, vagyis az erő és a teher viszonya egyenlő a sugarak arányával és egyúttal a fogak számának arányával (az
„áttételi viszonnyal”). A (4) egyensúlyi feltétel érvényes a szíjáttételre is.

c) Csigák és csigasorok. A kísérleteinkben már sokszor felhasznált állócsiga (36,6. ábra) az önmagában is erőátviteli eszköznek tekinthető kötél
(fonál, 17. § 2.) segítségével csupán az erő irányának megváltoztatására szolgál, mert egyensúly esetén az erő nagyságra nézve egyenlő a teherrel:
F = G. Ez azonnal következik a forgatónyomaték-tételből (Fr – Gr = 0), vagy a virtuális munka elvéből (35. §): az F támadáspontjának, azaz a kötél
megfelelő végének F irányába eső δs elmozdulásánál a teher a fonál nyújthatatlansága miatt δs-sel emelkedik, tehát az egész virtuális munka: Fδs
– Gδs = 0, innen pedig F = G.
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36,6. ábra -

A mozgócsiga (36,7. ábra) olyan egykarú emelőnek tekinthető, amelynél a forgáspont a csiga és a kötél O érintkezési pontja. Az erő O-ra vonatkozó
karja 2r, a teheré r, és így az F · 2r – Gr = 0 egyenletből kapjuk: A mozgócsigánál, ha a kötélrészek párhuzamosak, egyensúly esetén F = G/2,
az erő fele a tehernek. A teherbe természetesen a csigának és a villának a súlya is beleértendő. A mozgócsigát rendszerint állócsigával együtt
alkalmazzák (az ábrán szaggatott vonal).

36,7. ábra -
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A közönséges csigasor pl. két, közős villában levő állócsigából és két mozgócsigából áll (36,8. ábra; a közös villában levő csigák a gyakorlatban
rendszerint egymás mellett vannak, közös tengelyen). Az F erő támadáspontját jelentő kötélvégnek F irányában való δs elmozdulásakor G
támadáspontja nyilvánvalóan csak δs/4-gyel emelkedik. Ezért a virtuális munka elvét kifejező Fδs – Gδs/4 = 0 egyenletből F = G/4. Ekkora erő feszíti
a 4 függőleges kötéldarab mindegyikét. Általánosan, összesen 2n csigából álló közönséges csigasor egyensúlyánál az erő 2n-ed része a tehernek:

 ((5). egyenlet)

36,8. ábra -
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Mivel a súrlódás befolyása a csigák számával növekszik, az utóbbit nem érdemes bizonyos határon túl növelni. Ha pl. egy csigánál az (1)-nél említett
hatásfok 0,8, akkor a számítások szerint az erő egy összesen négy csigából álló csigasornál G/4 helyett csak G/2,4, és akárhány csiga alkalmazásával
sem érhető el, hogy G/4-nél kisebb legyen. – A csigasor alapgondolata megtalálható pl. a varrással való egymáshoz erősítéseknél is (36,9. ábra).

36,9. ábra -

A differenciális csigasor közös tengelyre szerelt és egymáshoz erősített két különböző sugarú csigából, továbbá egy mozgócsigából áll (36,10. ábra).
A csigákat vég nélküli kötél vagy inkább lánc veszi körül, amely a csúszás megakadályozására a csigák peremének fogazatába illeszkedik. Mivel a
mozgócsigát tartó két kötélrész mindegyikét a teher fele húzza lefelé, az (R és r sugarú) kettős csigára a jobbra forgató F és G/2 erők hatnak az R,

ill., r karon, továbbá a balra forgató G/2 erő az R karon. Eszerint az  egyenlétből az egyensúly feltétele.

 ((6). egyenlet)

azaz pl. r/R = 0,8-nál az erő tizedrésze a tehernek.
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36,10. ábra -

3. Lejtő típusú egyszerű gépek. a) A lejtő közismert alkalmazásainál az F erő rendszerint vagy a lejtővel, vagy a lejtő alapjával párhuzamos (36,11.
ábra; az utóbbi esetben F-et szaggatott nyíl jelzi). A 21. § 2.-ből már ismert módon az egyensúly feltétele a lejtővel párhuzamos erő esetében ]

 ((7). egyenlet)

a lejtő alapjával párhuzamos erő esetében pedig (az F cos α = G sin α egyenlőségből):

 ((8). egyenlet)
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36,11. ábra -

b) Az ék a 36,12a ábrán feltüntetett szimmetrikus alakjában két (α/2 hajlásszögű) lejtőből összetett testnek tekinthető. Az alkalmazások nagy részénél
– pl. kés, balta, szög, tű stb. – a terhet az ék lapjaira merőleges, egyenként G nagyságú G1 és G2 nyomóerők jelentik, az F erő pedig az ék fokára
merőleges. Egyensúly esetén a három erő eredője zérus, és így a b) ábra alapján a szimmetrikus éknél az egyensúly feltétele:

 ((9). egyenlet)

36,12. ábra -
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E feltételt úgy is megkaphatjuk, hogy az ék felét képező, α/2 hajlásszögű lejtőre – amelyre a G teher és az alappal párhuzamos, F/2 nagyságú erő
hat – (7)-et alkalmazzuk: F/2 = G sin(α/2).

c) A csavar is a lejtőre vezethető vissza, mert ha egy lejtőnek megfelelő, pl. papirosból kivágott derékszögű háromszöget körhengerre tekercselünk
fel, csavarvonal keletkezik (36,13. ábra); r sugarú henger, 2πr alapú és h magasságú háromszög esetén h egyúttal a csavarmenet-magasság vagy
menetemelkedés. Ha a csavarral – pontosabban a rögzített T csavartokba (csavaranyába) illő Cs csavarorsóval (36,14. ábra) – pl. G súlyú terhet
emelünk, vagy egy testre G nagyságú nyomóerőt gyakorolunk, a G teher a csavar tengelyének irányában, az F erő pedig a csavar kerülete mentén
hat. Eszerint G a megfelelő lejtő alapjára merőleges, F ezzel párhuzamos, és így a lejtőre kapott (8) öszszefüggés alkalmazható:

 ((10). egyenlet)

egyensúly esetén a csavarorsó kerülete mentén ható erő úgy aránylik a teherhez, mint a csavarmenet-magasság a csavarorsó kerületéhez.

36,13. ábra -
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36,14. ábra -

Ha az erő nem a csavar kerülete mentén, hanem a csavar tengelyétől számított R hosszúságú karon hat (az ábrán a szaggatott vonal), a (10)-ben
szereplő Fr forgatónyomatéknak FR felel meg. Ezért most az egyensúly feltétele:38]

 ((11). egyenlet)

Mivel a 2πR/h viszony igen nagyra választható, csavaros emelőkkel és sajtolókkal – bár a csavarnál a súrlódás befolyása jelentékeny, és növekvő
2πr/h-vel nő – igen nagy emelő és nyomóerőket lehet kifejteni. Pl. h = 2 mm, R = 50 cm és η = 0,5 hatásfok mellett a felemelhető teher az erőnek
0,5 · 100π/0,2 ≈ 800-szorosa.

37. §. A mérlegek

Az emelőtörvényen alapszik a tömegmérésre (16. § 3.) szolgáló mérlegek legnagyobb része. Ezek a karos vagy emelős mérlegek, szemben pl. a
rugós mérlegekkel.

1. Az analitikai vagy kémiai mérleg, a közönséges egyenlő karú mérleg precíziós kivitelű alakja (37,1. ábra) a legfontosabb műszerek egyike. Fő
része a szilárd mérlegrúd, amelynek forgástengelye a rúd közepéhez erősített acél éknek vízszintes acél- vagy achátlapon nyugvó éle. A rúd két
végén van két másik, felfelé fordított ék a középső éllel párhuzamos élekkel, amelyek a középsőtől lehetőleg egyenlő távolságban és azzal egy
síkban fekszenek. A két szélső élen függnek az egyenlő tömegű serpenyők, amelyek ily módon szintén vízszintes tengelyek körül foroghatnak

38 A virtuális munka elvével: A csavar δφ szöggel való elfordításánál az F erő munkája FR δφ, a G teher munkája pedig (mivel 2π szögelfordulásnak h, és ezért δφ-nek hδφ/2π emelkedés felel meg):
–Gh δφ/2π; (FR – Gh/2π)δφ = 0-ból (11) következik.
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(30,14. ábra). Az egyensúlyi helyzet megállapítására a mérlegrúd közepéhez rögzített, skála előtt mozgó mutató szolgál. Az élek kímélése céljából
használaton kívül a mérlegrúd és a serpenyők alkalmas szerkezettel felemelhetők („arretálás”). A mérleget, amelynek állványát a megfelelő beállítás
végett csavarokkal és függőónnal látják el, a légáramlásoktól és hőmérséklet-ingadozásoktól a mérés közben zárva tartandó üvegszekrény védi.



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

176

37,1. ábra -
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Mivel a közönséges „súlysorozatokban” általában 10 mg-nál kisebb tömegű „mérősúly” nincsen, sok analitikai mérlegnél emelő szerkezet segítségével
a szekrény felnyitása nélkül is bármelyik mérlegkarra – a kar hosszát 10 egyenlő részre osztó skálára – „lovas” helyezhető (37,1. ábra, fenn). Ha a 10
mg tömegű lovast pl. a jobb oldali kar 2. beosztására tesszük, ez ugyanazt jelenti, mintha a jobb oldali serpenyőbe 2 mg tömegű testet tettünk volna.

A mindkét oldalon egyenlő mértékben megterhelt mérlegrúd az egyik serpenyőbe tett kis μg „túlsúly” (μ „póttömeg”) hatására egy másik, az előzővel
φ szöget bezáró egyensúlyi helyzetet vesz fel. A mérleg annál „érzékenyebb”, minél kisebb túlsúly minél nagyobb szögelfordulást létesít, úgyhogy a
mérleg érzékenységét az E = φ/μ hányadossal mérhetjük. A φ helyett rendesen a mutató x kitérését szokták megadni; ha pl. μ = 2 mg póttömegnél
a kitérés 6 skálarész, akkor E' = x/μ = 3 skr/mg.

37,2. ábra -

Tegyük fel, hogy a három párhuzamos él egy síkban van (vagyis a 37,2. ábrán az O, O1, O2 forgáspontok egy egyenesen fekszenek), és hogy a

karok egyenlő hosszúak:  Legyen a mutatóval együtt, de a serpenyők nélkül értendő mérlegrúd súlya G0 = m0g, súlypontja S, egy-egy
serpenyőnek és a ráhelyezett testnek együttes súlya pedig G = mg. A feltételezett teljes szimmetria esetén az egyensúlyi helyzetben a mérlegrúd
S súlypontjának az O forgásponton átmenő függőleges egyenesen kell lennie, bizonyos s távolságban O alatt, mivel az (ábrán szaggatott vonallal
jelzett) egyensúlyi helyzet csak ekkor stabilis. Ha most pl. a jobb oldali serpenyőbe kis ΔG = μg „túlsúlyt” teszünk, a mérlegrúd φ szöggel elfordul.
Mivel a bal és a jobb oldali G súlyok forgatónyomatékai bármely φ-nél kiegyenlítik egymást, az új egyensúlyi helyzetet az szabja meg, hogy a túlsúly
O-ra vonatkozó ΔGl cos φ nyomatékának és az S-ben támadó G0 súly – G0s sin φ nyomatékának együttvéve zérust kell adniok: ΔGl cos φ – G0s
sin φ = 0. Innen
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 ((1). egyenlet)

A gyakorlatban előforduló kis szögeknél tg φ ≈ φ, és így (1)-ből a mérleg érzékenysége (ha a három forgástengely egy síkban van):

 ((2). egyenlet)

vagyis arányos a mérlegkarok hosszúságával, fordítva arányos a mérlegrúd tömegével és a rúd súlypontjának a forgástengelytől mért távolságával.
Az utóbbi távolság és ezzel az érzékenység a mérlegrúdon levő, függőleges tengelyű kis csavarral változtatható. A modern mérlegeknél a mérlegrúd
rövid és rácsos szerkezetű; így elérhető, hogy a rúd tömege a kellő szilárdság biztosítása mellett is elég kicsiny legyen, ami az érzékenység növelésén
kívül a lengésidő csökkentése szempontjából is előnyös.

Valójában – amikor a három forgástengely nincs pontosan egy síkban – a mérleg érzékenysége a megterheléstől is függ, növekvő megterheléssel
általában csökken. Mindazonáltal készültek már olyan mérlegek is, amelyekkel tükörleolvasás segítségével 1 kg megterhelés mellett 0,001 mg
tömegkülönbség is megállapítható.

2. A mérlegelésnél mindig ismétlődő feladat a mérleg egyensúlyi helyzetének meghatározása. Az arretálás megszüntetése után a mérleg lengéseket
végez, amelyek a kis súrlódás miatt csak lassan csillapodnak (eltekintve az egyensúlyi helyzetbe gyorsan beálló, szándékosan csillapított, pl. légfékes
mérlegektől). Ezért az egyensúlyi helyzetet (x) időkímélés és egyúttal a pontosság növelése végett lengésekből határozzuk meg, éspedig a rezgések
elmélete szerint a következőképpen. A skálán leolvassuk a mutató 3 (vagy 5, mindig páratlan számú) egymás utáni fordulópontjának x1, x2, x3
helyzetét,39 a bal és a jobb oldali helyzeteknek megfelelő értékeket külön-külön közepeljük, majd az így kapott két érték középértékét vesszük:

 ((3). egyenlet)

(Pl. x1 = 4,2, x2 = 8,7, x3 = 3,8 skr. esetén x = 6,35 skr.)

A főbb mérlegelési módszerek, amelyeknél sem a karok hosszúságának, sem a serpenyők tömegének pontos egyenlőségét nem tételezzük fel, a
következők.

a) A relatív vagy kémiai mérlegelésnél először meghatározzuk az üres mérleg egyensúlyi helyzetét, x-et. Ezután a mérendő m tömegű testet pl. a bal
oldali serpenyőbe tesszük, a jobb oldaliba pedig a hitelesített súlysorozatból olyan, együttvéve M tömegű mérősúlyokat rakunk, hogy éppen az előbbi
x egyensúlyi helyzet álljon helyre. (M-et két mérés alapján interpoláljuk, l. alább.) Mivel az üres mérleg x egyensúlyi helyzetében a mérlegrúd és a
serpenyők súlyának a forgástengelyre vonatkozó forgatónyomatékai kiegyenlítik egymást, a megterhelt mérleg ugyancsak x egyensúlyi helyzetében
az előbbi forgatónyomatékok összege szintén zérus (még akkor is, ha a terhelés következtében a karhosszúságok ugyanolyan mértékben kissé

39 Az arretálás megszüntetése utáni első 3–4 fordulópontot nem célszerű felhasználni.
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megváltoznak), és így az mg és Mg súlyok forgatónyomatékainak együttesen szintén zérust kell adniok. Ez a feltétel, ha a bal és a jobb oldali kar
hosszúsága lb, illetve lj, és a mérlegrúd a vízszintessel kicsiny φ szöget zár be (mint pl. a 37,2. ábrán), a következő: mglb cos φ = Mglj cos φ. Innen

 ((4a–b). egyenlet)

Az m tehát általában nem egyenlő, hanem csak arányos M-mel, az m ismeretéhez még lj/lb-t, a karok viszonyát is meg kell határoznunk. Ez azonban
sok esetben felesleges, ti. akkor, ha csak tömegarányokat kell pontosan ismernünk, mint pl. oldatok készítésénél.

Mivel a súlysorozatból általában nem állítható össze pontosan akkora M tömegű rendszer, amely az említett x egyensúlyi helyzet pontos;
visszaállításához szükséges lenne (és ez lovassal sem érhető el), ezért M-et lineáris interpolációval határozzuk meg: Ha az egymástól pl. 10 mg-
mal különböző M1 és M2 tömegű mérősúlyoknál rendre az x-et közrefogó x1 és x1 egyensúlyi helyzeteket figyeljük meg, akkor az (x – x1) : (x2 –
x1) = (M – M1) : (M2 – M1) aránylatból]

 ((5). egyenlet)

Ezzel egyúttal a mérleg érzékenységét is meghatároztuk az adott megterhelés mellett: ]

b) A Gaussféle felcserélést módszernél a relatív mérlegelési eljárást kiegészítjük azzal, hogy a megmérendő m tömegű testet a balból a jobb
serpenyőbe tesszük, és az előbbi egyensúlyi helyzetet a bal serpenyőbe rakott, együttvéve Mb tömegű mérősúlyokkal helyreállítjuk. Ez a (két mérésből
interpolációval meghatározott) Mb általában kissé különbözik az előző mérésnél a jobb oldali serpenyőben levő M-től, amelyet most Mj-vel jelölünk.
Így (4a) és a megfelelő másik egyenlet:

 ((6). egyenlet)

Ezekből összeszorzással, majd osztással megkapjuk a keresett tömeget és a karok viszonyát is:

 ((7a–b). egyenlet)

Az lb/lj-nek 1-től való eltérése jó mérlegeknél ritkán haladja meg az 1/10 000-et.

c) A Borda-féle helyettesítési módszernél az egyik serpenyőbe tesszük a megmérendő m tömegű testet, a másikba pedig pl. ólomsörétet vagy más
„tárát” rakunk addig, míg a skálán leolvasható egyensúlyi helyzethez jutunk.40 Ezután levesszük a testet, és a helyébe tett, együttesen M tömegű
mérősúlyokkal visszaállítjuk (ill. két mérésből interpoláljuk) az előző egyensúlyi helyzetet. Nyilvánvalóan m = M, függetlenül a karok viszonyától.

40 Ennek nem kell megegyeznie az üres mérleg egyensúlyi helyzetével.
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A mérlegelés légüres térre való redukálására nézve 1. 72. §.

3. Másfajta mérlegek. A nagy tömegek mérésére szolgáló hídmérleg (37,3. ábra) lényegében három, egymással összeköttetésben levő emelőből áll:
az AC mérlegrúdból, a terhet tartó DE „hídból” és a HJ egykarú emelőből, amelyek forgástengelyei rendre Ο, K és J. A mérlegnél megvalósított

feltétel azt eredményezi, hogy a híd csak önmagával párhuzamosan mozdulhat el; ha ugyanis B és így D pl. 1 mm-rel süllyed, akkor C és H süllyedése
n (pl. 5) mm, K és E süllyedése azonban ismét csak 1 mm. A hídra tett teher G súlyát a D pontban támadó G1 és a K pontban támadó G2 párhuzamos
erők összegére bonthatjuk: G = G1 + G2 · A G1 erő támadáspontja tudvalévőén B-be tolható el. A G2 erő a forgatónyomaték-tétel alapján helyettesíthető
a H-ban vagy C-ben támadó (tehát a  karnál n-szer hosszabb karú) G2/n erővel, ez utóbbi pedig egyenértékű a B-ben támadó (vagyis -nél n-
szer rövidebb karú) nG2/n = G2 erővel. Így D-ben együttvéve a G1 + G2 = G nagyságú erő hat függetlenül attól, hogy a híd mely részén van a teher,
vagyis hogy G1 és G2 külön-külön mekkorák. Más szóval, a hídon levő teher úgy tekinthető, mintha a mérlegrúd B pontjában lenne felfüggesztve.
Ha tehát az kart az tízszeresének (tizedes mérleg) vagy százszorosának választjuk, a serpenyőben a terhet tömegénél tízszer vagy százszor
kisebb tömegű testtel egyensúlyozhatjuk ki.

37,3. ábra -

Az egyenlő karú asztali vagy konyhamérlegeknek az egyszerűsített 37,4. ábrán látható szerkezete biztosítja, hogy a serpenyők csak önmagukkal
párhuzamosan mozdulhatnak el, és így közömbös, hogy a testek a serpenyők milyen részére kerülnek. A híd- és a konyhamérlegekben az egyik
serpenyőt és a súlysorozatot beosztott rúd mentén eltolható nehezék (tolósúly) pótolhatja.
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37,4. ábra -

A gyors mérésekre szolgáló billenősúlyos mérlegekben – így pl. a levélmérlegekben (37,5. ábra) és a kereskedésekben használt mérlegek egy
részében — a teher súlyának forgatónyomatékával egy nehezék forgatónyomatéka tart egyensúlyt. A mérendő test tömegét hitelesített skála előtt
mozgó mutató jelzi.

37,5. ábra -

A különféle szerkezetű (karos, billenősúlyos, rugós vagy torziós) mikromérlegek igen kicsiny tömegek mérésére valók, és nagy érzékenységűék. A
maximális megterhelés típusok szerint 20 g és néhány milligramm közötti tömegnek, az elérhető pontosság pedig kb. 0,001 mg tömegnek felel meg.
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D) A PONTRENDSZEREK (ANYAGI RENDSZEREK)
MECHANIKÁJÁNAK ALAPTÉTELEI

38. §. A pontrendszer és a rá ható erők

Sok feladatnál nem szorítkozhatunk egyetlen tömegpont mozgásának vizsgálatára, hanem egyszerre több, egymással kölcsönhatásban levő
tömegpontból (ill. tömegpontnak tekinthető testből) álló „pontrendszer” mozgását kell tanulmányoznunk. Pontrendszernek fogható fel pl. a Napból, a
Földből és a Holdból álló rendszer vagy az egész Naprendszer, ha az égitestek tengely körüli forgásától eltekintünk, vagy pl. két golyó, amelyeket
egymással és egy állvánnyal elhanyagolható tömegű csavarrugók kötnek össze (38,1. ábra).

38,1. ábra -

Legyen az n tömegpontból álló pontrendszer megadott mi tömegű pontjának az O kezdőpontból húzott rádiuszvektora ri, sebessége vi, impulzusa

Ii = mi vi, az mi tömegű pontra ható összes erők eredőjét pedig, jelöljük most -vel. Ha az  erők ismeretesek, akkor a dinamikai alapegyenlet
szerint a pontrendszer mozgását az

 ((1). egyenlet)

egyenletrendszer határozza meg (amely skaláris alakban 3n másodrendű differenciálegyenletből áll). Megoldása a legtöbb konkrét esetben igen
nehéz feladat, és a következőkben nem is ezzel foglalkozunk, hanem az erők megfelelő osztályozásával olyan általános tételek megállapítását
készítjük elő, amelyek a rendszer mozgására nézve fontos felvilágosítást nyújtanak, bár a mozgást általában nem határozzák meg teljesen.

A pontrendszer tagjaira ható erők két csoportba oszthatók: a rendszerhez nem tartozó testektől származó külső erőkre, és a rendszer tagjai közt
működő belső erőkre. Pl. a 38,1. ábra esetében az 1. tömegpontra (golyóra) ható külső erők az m1g súly és a keret által a bal oldali rugó közvetítésével
kifejtett F1 erő – mivel a keretet nem számítjuk a rendszerhez –, az 1. pontra ható belső erő pedig a 2. pont által a középső rugó közvetítésével
kifejtett F12 erő. Általánosan, az i-edik tömegpontra ható külső erők eredőjét Fi-vel, az i-edik pontra a k-adik részéről gyakorolt belső erőt pedig
Fik jelöljük (38,2. ábra). Így (1) alapján az n tömegpontból álló rendszer mozgásegyenletei:
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 ((2). egyenlet)

38,2. ábra -

Itt Fii = 0, mert egy tömegpont önmagára nem gyakorol erőt.

Az anyagi pont szabad- és kényszermozgásánál említett szempontok szerint (21. § 1.) megkülönböztethetünk szabad pontrendszert, mint amilyen
pl. a Naprendszer vagy a 38,1. ábrán vázolt rendszer, és kötött pontrendszert, amelyben a tömegpontok mozgását geometriai természetű
kényszerfeltételek korlátozzák. Kötött pontrendszert alkot pl. két, egymással merev összeköttetésben levő tömegpont, amelyeknek egymástól mindig

állandó d12 távolságban kell maradniuk („súlyzómodell”, 33. §). Ebben az esetben csak egy kényszerfeltétel van: ezért
a fenti rendszer f = 6 – 1 = 5 szabadsági fokkal rendelkezik.41

Kötött pontrendszernek foghatók fel a merev test (f = 6; 30. §) és a lényegében merev testekből összetett rendszerek is (pl. kerékpár, gépek),
amelyeknél az egyes merev részek pontjai között a fenti típusú kényszerfeltételeknek kell fennállniuk. Általánosan, a mechanikát a tömegpont
fogalmából felépítő „pontmechanika” álláspontja szerint bármely anyagi vagy mechanikai rendszer a pontrendszer modelljével tárgyalható. Bár ez a
tárgyalási módszer a (fenomenológiai szempontból) végtelen sok szabadsági fokkal bíró rendszereknél, pl. a folyadékoknál közvetlenül nem alkalmas,
a következő 39–41. §-ban megállapított alaptételek az utóbbi rendszerekre is érvényeseknek bizonyultak.

A kötött pontrendszereknél fellépő erők a külső és belső erőkön kívül még más szempontból is két csoportra oszthatók: a már többször említett,
rendszerint ismert szabaderők (pl. súly, gravitációs erő, rugalmas erők, csúszási súrlódási erő) és a kényszerfeltételeket helyettesítő (pl. merev testek

41 Ha n tömegpontból álló rendszernél a pontok 3n koordinátája közt  független egyenletnek kell fennállnia, akkor o szabadsági fokok száma: f = 3n – p.
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érintkezésénél jelentkező), közvetlenül nem megadott kényszererők csoportjára. 42Mind a szabaderők, mind a kényszererők lehetnék külső és belső
erők így pl. egy merev asztalból és a rajta levő golyóból álló rendszernél a golyó súlya külső szabaderő, de ha a Földet is a rendszerhez számítjuk,
akkor belső szabaderő. Az asztal által a golyóra gyakorolt erő belső kényszererő, ha viszont a golyót önmagában tekintjük egy rendszernek, akkor
külső kényszererő. Az erőknek ez a megkülönböztetése igen lényeges az alábbi általános tételek és alkalmazásaik szempontjából.

39. §. Az impulzustétel vagy súlyponttétel. – A rakéta mozgásáról

1. Tekintsünk először csak két tömegpontból álló rendszert, és ennek mozgásegyenleteit, vagyis (38,2) szerint a dI1/dt = F1 + F12 és dI2/dt = F2 +
F21 egyenleteket adjuk össze:

 ((1). egyenlet)

A zárójelben a belső erők összege áll, ez azonban a kölcsönhatás törvénye [F12 = –F21, 1. (17,1)] szerint zérus. Ugyanezt kapjuk könnyen belátható
módon egy n tömegpontból álló rendszernél is: a kölcsönhatás törvénye miatt a (38,2) mozgásegyenletek összeadásánál a rendszer belső erői
kiesnek, és így:

 ((2). egyenlet)

Az

 ((3). egyenlet)

vektormennyiséget a rendszer (teljes) impulzusának nevezhetjük, -t pedig, a rendszerre ható összes külső erők eredőjét röviden F-fel jelölhetjük.
A (2) egyenlet az impulzustétel:

 ((4a–b). egyenlet)

egy mechanikai rendszer impulzusának idő szerinti differenciálhányadosa egyenlő a rendszerre ható összes külső erők eredőjével.

42 Ennek megfelelően az (1) mozgásegyenletek így is felírhatók:

ahol Fi0, ill. F' az i-edik pontra ható összes szabad-, ill. kényszererők eredője [l. (21,1)].
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Az impulzustétel másképpen is kifejezhető. A (4b) egyenlet bal oldalát írjuk a  alakban, szorozzuk ezt meg, és egyúttal osszuk is el -
mel, a rendszer egész tömegével. Így (4b) a következő alakot ölti:

 ((5). egyenlet)

Bevezetve az

 ((6). egyenlet)

rádiuszvektorral jellemzett pontot, a rendszer tömegközéppontját (súlypontját) – amelyhez más úton már a 33. §-ban eljutottunk –, (5)-öt így írhatjuk:

 ((7). egyenlet)

Ez a tömegközéppont mozgásának tétele vagy a súlyponttétel: Egy mechanikai rendszer tömegközéppontja úgy mozog, mintha a rendszer egész
tömege ebben a pontban lenne egyesítve, és a rendszer összes külső erőinek eredője erre a pontra hatna. A rendszer belső erői tehát a
tömegközéppont mozgását – és a rendszer impulzusát – egyáltalában nem befolyásolják!

Tulajdonképpen a súlyponttétel jogosít fel arra, hogy a kiterjedt testet sokszor anyagi pontnak tekinthessük. A test súlypontja ugyanis úgy mozog,

mint egy m tömegű pont az , külső erő hatására.

Az F = 0 speciális esetben (4a) szerint I állandó, (7) szerint pedig a súlypont gyorsulása zérus, vagyis a súlypont vs sebessége állandó:

 ((8). egyenlet)

Ez az impulzus megmaradásának vagy a súlypont megmaradásának tétele: Ha a rendszerre nem hatnak külső erők („zárt rendszer”), vagy ha ezek
eredője zérus, akkor a rendszer impulzusa állandó, azaz a súlypont egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, vagy nyugalomban van.

2. Kísérletek és példák. a) Vízszintes lapra helyezett két kis kocsit kössünk össze fonállal, és tegyünk közéjük összenyomott csavarrugót (39,1. ábra).
A fonál elégetése után azt találjuk, hogy a kocsik ellentétes irányban és tömegeikkel fordítva arányos sebességgel mozognak. A két kocsiból és
az (elhanyagolható tömegű) rugóból álló rendszerre ható külső erők: a kocsik m1g és m2g súlyai, az ezekkel ellentett, az asztallap által a kocsikra
gyakorolt kényszererők, továbbá a súrlódási erők. Ha az utóbbiaktól eltekinthetünk, a külső erők eredője zérus, úgyhogy az általánosabb (4) tétel
helyett a (8) tétel alkalmazható. Mivel az I teljes impulzus a rendszer nyugalmi állapotában zérus volt, mozgás közben is zérusnak kell lennie:
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 ((9a–b). egyenlet)

39,1. ábra -

A sebességek tehát valóban fordítva arányosak a tömegekkel (v1/v2 = m2/m1). Ugyanez a súlypont megmaradásának tételével kifejezve: a rendszer
súlypontjának helyzete a kocsik mozgásánál is változatlan marad. Ha viszont a kísérletet a hajlásszögű lejtőre tett kocsikkal végeznénk el, a súlypont
a lejtőn lefelé g sin α gyorsulással mozogna.

b) A vízszintes asztalon nyugvó kocsira függesztett ingát (39,2. ábra) az A helyzetből elengedve, a kocsi is elmozdul, és az ingalengések tartama
alatt mindig az ingával ellentétes irányban mozog. Az m1 tömegű kocsiból és az m2 tömegű ingából álló rendszerre – ha a súrlódástól eltekintünk
– nem hatnak vízszintes irányú külső erők, és ezért a súlypont x, y koordinátái változatlanok maradnak. Ugyanez más alakban: a sebességek x
komponensei között a (9a)-nak megfelelő

 ((10). egyenlet)

egyenlet áll fenn, vly és v2y pedig a jelen esetben zérus.
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39,2. ábra -

c) A Naprendszer tagjaira a rendszerhez nem tartozó égitestek csak aránylag igen kicsiny gravitációs erőket gyakorolnak. Naprendszerünk ezért első
közelítésben zárt rendszernek tekinthető, súlypontja az inerciarendszerhez képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, vagy nyugalomban
van.

d) Ha egy gránát a levegőben felrobban, a robbanást előidéző erők belső erők, amelyek a rendszer – gránát, ill. szétrepülő repeszek – súlypontjának
mozgását nem befolyásolják. A repeszekből álló rendszer súlypontja légüres térben ugyanazon a parabola pályán mozogna, mint a teljes gránát
súlypontja. A levegőben nem mozog pontosan ugyanúgy, mert a külső erőknek a légellenállásból származó része más a repeszdaraboknál, mint
a teljes gránátnál.

e) A magasugró vagy távolugró közvetlenül az elugrás előtt testsúlyánál nagyobb és ferdén lefelé irányuló erőt gyakorol a talajra. Ennek az erőnek
az ellenereje a külső erő; függőlegesen felfelé mutató komponense okozza a felemelkedést, vízszintes komponense pedig – a tapadási, súrlódási
erő – az előre irányuló mozgást. Az ugró a levegőben súlypontjának parabola menti mozgását nem tudja megváltoztatni, de belső erők segítségével
testét kedvező helyzetbe hozhatja: magasugrásnál vízszintes helyzetben lendül át a lécen, távolugrásnál pedig földre érés előtt lábait jól előre tartja.

f) Az ágyúból és lövedékből álló rendszerre, ha a súrlódástól eltekintünk, az ágyú elsütésekor sem hatnak vízszintes irányú külső erők, és így most
is érvényes a (10) egyenlet. Ebben v1x és v2x az inerciarendszerre (Földre) vonatkoztatott sebességeket jelentik. Ha az m2 tömegű lövedék az
ágyúcsövet a –x irányban a csőhöz képest u nagyságú sebességgel hagyja el, és az m1 tömegű ágyúcső x irányú sebességét v-vel jelöljük, akkor
(10)-ben v1x = v, v2x = –(u – v). Így (10)-ből, azaz most m1v – m2(u – v) = 0-ból kapjuk, hogy a „visszalökött” ágyúcső sebességének nagysága:
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 ((11). egyenlet)

g) Ugyancsak a (10), ill. (11) összefüggés érvényes sok más visszalökés-jelenségnél is, így pl. akkor, ha valaki kocsiból kiugrik, vagy egy m2 tömegű
követ a –x irányban u nagyságú relatív sebességgel kihajít. Megfelelő tömegű testek sűrű egymásutánban való kidobásával nyilvánvalóan elérhető,
hogy a kocsi sebessége hosszabb időn át gyakorlatilag folytonosan növekedjék. Ez a „lökhajtás elve” egyszerűen demonstrálható úgy, hogy felfújt
játékléggömb elzáró nyílását hirtelen szabaddá tesszük, és a léggömböt elengedjük.

h) A rakétákat a magukkal vitt üzemanyag elégetésénél keletkező gázok kiáramlásakor fellépő reakcióerő hajtja előre; a rendkívül nagy sebességgel
kiáramló gáz impulzusa felel meg az előző példában a kidobott kövek impulzusának. A modern nagy rakétákban folyékony üzemanyagot használnak,
pl. külön- külön tartályokban elhelyezett cseppfolyós oxigént és alkoholt, amelyet turbinákkal hajtott szivattyúk szállítanak a hosszúkás rakétatest
hátulján levő égéstérbe.

Gondoljuk el egyelőre, hogy a t időpillanatban az m = m(t) tömegű és az x irányú v = v(t) sebességgel rendelkező rakétából egy kicsiny m2 = – Δm
tömegű testet kidobunk a –x irányban, a rakétához viszonyítva u, az inerciarendszerhez viszonyítva tehát u – v nagyságú sebességgel (39,3. ábra).
A kidobás után a rakéta tömege m + Δm (kisebb m-nél, mert Δm negatív!), sebessége v + Δν, x irányú impulzusa (m + Δm) (v + Δv), a kidobott test
x irányú impulzusa pedig: –m2(u – v) = Δm(u – v). Ezért, ha a rendszerre külső erők nem hatnak, az impulzus megmaradásának tétele szerint

 ((12). egyenlet)

39,3. ábra -

Innen, mivel a többi taghoz képest kicsiny ΔmΔv tag elhanyagolható, a sebességnövekedés:

 ((13). egyenlet)

Eszerint a kezdetben nyugvó, m0 tömegű rakétának sebességnövekedése az első, – Δm0 tömegű test kidobása után: Δv0 = –uΔm0/m0; a második,
–Δm1 tömegű testnek ugyan csak u sebességgel való kidobása után az újabb sebességnövekedés Δv1 = –uΔm1/m1 (ahol m1 = m0 + Δm0) és így
tovább. Ezeknek az egyenleteknek összeadásával megállapítható a rakéta v sebessége akkor, amikor a rakéta tömege m-re csökkent.
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A folytonosan u relatív sebességgel kiáramló gáz esetében a  határesettel, azaz (13) összegezése helyett integrálással van dolgunk:

Így külső erők hiányában az indulásnál (t = 0) m0 tömegű rakéta sebessége t idő múlva:

 ((14). egyenlet)

(Ciolkovszkij, 1898). Speciálisan a teljes üzemanyag elégetése utáni, vv végsebesség és mv végső tömeg között fennáll: 
Az a rakéta tömegarányának hívják.

Ha az időegység alatt kiáramló gáz tömege akkor és így Függőlegesen felfelé haladó rakétánál a nehézségi
erő miatt (de a légellenállás figyelmen kívül hagyásával) a jobb oldalhoz a szabadesés –gt sebessége járul:

 ((15). egyenlet)

Pl. az A4 (ill. V2) rakétánál u ≈ 2 km/s, m0 ≈ 13 000 kg, mv ≈ 4000 kg, a tömegarány tehát m0/mv = 3,25, és így (14) szerint az elméletileg elérhető
maximális sebesség: Vmax = – u ln (m0/mv) = 2,4 km/s. Továbbá, a 9000 kg üzemanyag elégési ideje kb. 70 s lévén, μ ≈ 9000 kg/70s ≈ 0,01 m0/s; ezzel
az értékkel és az állandónak feltételezett g = 9,8 m/s nehézségi gyorsulással adódik (15)-ből, hogy a sebesség a t = 10, 30, 50, 70 s időpontokban
rendre 0,11, 0,42, 0,90, 1,72 km/s. Az említett idők alatt elért magasságok, amelyeket (15) integrálásával lehetne kiszámítani, rendre 0,53, 5,65,
18,4, 43,8 km. Az üzemanyag elégése után a rakéta úgy mozog, mint a 43,8 km magasságból v0 = 1,72 km/s kezdősebességgel felfelé hajított test,
azaz – (11,9) alapján – a föld felszínétől számítva hmax = 43,8 km + v2/2g = 195 km magasságra emelkedik.

Mivel jelenleg technikai okokból nemigen lehetséges u ≈ 2,5km/s-nél nagyobb kiáramlási sebességet és kb. 5-nél nagyobb tömegarányt
megvalósítani, a fenti „egylépcsős” rakétákkal elérhető sebesség felső határa kb. 2,5 ln 5 km/s ≈ 4 km/s. Nagyobb sebességek elérésére
a többfokozatú (többlépcsős) rakéták alkalmasak, amelyek több, fokozatonként egyre jóval kisebb tömegű rakétából állanak. Az első fokozat
üzemanyagának elégése után ez a fokozat leválik, és működésbe lép a második, amely, miután üzemanyaga elfogyott, szintén leesik, és a következő
fokozat kezd működni stb. Ilyen többlépcsős rakéták az utóbbi években főleg a Szovjetunióban kifejlesztett interkontinentális ballisztikus rakéták is;
ezek utolsó fokozata, ha az üzemanyag elégésekor pl. 6–7 km/s sebességgel és megfelelő szög alatt kezdi meg „ballisztikus pályáját”, 6000–10 000
km távolságban nagy pontossággal az előre meghatározott helyen ér földet. A mesterséges égitesteket pályájukra juttató rakétákra nézve l. 58. §.

40. §. Az impulzusnyomaték tétele
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1. A pontrendszer mozgásegyenleteiből és a kölcsönhatás törvényéből egy másik általános tétel is következik, amely az erők és az impulzusok
nyomatékai közt állapít meg összefüggést.

Először csak két tömegpontból álló rendszert választunk, amelynek mozgásegyenletei (38,2) szerint: dI1/dt = F1 + F12 és dI2/dt = F2 + F21. Szorozzuk
meg az első egyenletet vektorilag r1-gyel, a másodikat r2-vel (az mv ill. mt tömegű pontoknak az O kezdőpontból húzott helyvektoraival), és az így
kapott két egyenletet adjuk össze:

 ((1). egyenlet)

A jobb oldalon a két utolsó tagnak, vagyis a belső erők forgatónyomatékainak összege a kölcsönhatás törvényének (F21 = –F12) figyelembevételével:

 ((2). egyenlet)

Az r1 – r2 vektor a 40,1. ábra szerint az m1 és m2 tömegű pontokat összekötő egyenesbe esik, de feltehetően ugyanilyen vagy ellentétes irányú,
ún. centrális erő a két tömegpont közt ható F12 erő is (mert hiszen ezen az irányon kívül nincsen más kitüntetett irány). Ekkor a vektorszorzat
értelmezése szerint a (2) összeg zérus. Ugyanez kikutatható (38,2) alapján n tömegpontból álló rendszerre is: centrális belső erők esetén a belső
erők forgatónyomatékainak vektori összege zérus. Így (l)-nek megfelelően]

 ((3). egyenlet)

40,1. ábra -

A bal oldalon az [ri, dIi/dt] vektorszorzatokat a d[riIi]/dt alakban is írhatjuk; a (9,22b) differenciálási szabály alkalmazásával ugyanis]
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 ((4). egyenlet)

de a jobb oldali első vektorszorzat zérus, mert a dri/dt sebesség és az Ii impulzus egyező

irányúak. A (3) bal oldala tehát a következő alakú: ]

A vektorok „nyomatékának” általános definíciója szerint (32. § 2.) az [riIi] ≡ Ni

vektor az i-edik tömegpont impulzusának az O pontra vonatkozó nyomatéke. Ezért az

 ((5). egyenlet)

mennyiség a rendszer (teljes) impulzusnyomatéka – más néven impulzusmomentuma vagy forgási impulzusa –, az

 ((6). egyenlet)

mennyiség pedig a rendszerre ható összes külső erők forgatónyomatékainak eredője. Az M és N nyomatékok a választott O kezdőpontra
vonatkoznak. Az említett módon átalakított (3) egyenlet az impulzusnyomaték tétele:

 ((7). egyenlet)

egy mechanikai rendszer impulzusnyomatékának idő szerinti differenciálhányadosa egyenlő a rendszerre ható külső erők forgatónyomatékainak
eredőjével. 43

Az M = 0 speciális esetben (7) szerint N állandó:

Ha

 ((8). egyenlet)

Ez az impulzusnyomaték megmaradásának tétele: Ha a rendszerre nem hatnak külső erők („zárt rendszer”), vagy ha a külső erők
forgatónyomatékainak eredője zérus, akkor a rendszer impulzusnyomatéka állandó.

43 Az O vonatkoztatási pont – amelyre a nyomatékokat vonatkoztatjuk – az inerciarendszer bármely nyugvó pontja lehet, sőt, mint kimutatható, a tétel akkor is érvényes, ha vonatkoztatási pontként
a pontrendszer (akárhogyan mozgó) súlypontját választjuk.
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Az utóbbi tétel egyetlen tömegpont esetében azt jelenti, hogy]

 ((9). egyenlet)

Ez nem más, mint a 25. §-ban már megismert felületi tétel a centrális erőkre vonatkozólag. Ha ugyanis a tömegpontra ható erő centrális, azaz mindig
az O pont felé mutat, akkor [rF] = 0, az [rv] vektor nagysága pedig a vektorszorzat érelmezése szerint a rádiuszvektor által az időegység alatt súrolt
terület kétszerese, 2dq/dt, és így dq/dt állandó. Hogy az [rv] iránya is állandó, az nyilván annyit jelent, hogy a tömegpont pályája síkgörbe (40,2. ábra).

40,2. ábra -

2. Az alábbi alkalmazásokra való tekintettel meghatározzuk egy tengely körül forgó merev test impulzusnyomatékának a tengellyel párhuzamos
komponensét, Nz-t; az O vonatkoztatási pont legyen a Z forgástengely tetszőleges pontja. A 40,3. ábra szerint, ahol vi a rajz síkjára merőlegesen
befelé irányul, az ri-re és vi-re merőleges Ni = mi[rivi] vektor abszolút értéke: Ni = mirivi. Ezért Niz = mirivi cos ϑi. De ri cos ϑi  = li és vi = ωli, úgyhogy

 Ha vi  az ábra síkjára merőlegesen kifelé irányul, akkor az Ni  vektor ellentétes iránya miatt A két eset egybefoglalható az 
forgásvektor ωz = ± ω komponensével, és így összegezés után kapjuk:

 ((10). egyenlet)

A test tömegeloszlásától függő

 ((11). egyenlet)

pozitív mennyiséget, amelyben li az mi tömegű pontnak a Z-tengelytől való távolsága, a merev test vagy – általánosabban – a pontrendszer Z
tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékának nevezzük. CGS egysége a g cm2, MKS egysége a kg m2.
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40,3. ábra -

A Θ nyilvánvalóan annál nagyobb, minél nagyobb tömegű részek vannak a forgástengelytől minél nagyobb távolságban. (Részletesebben l. 44. §.)
Ezek szerint a Z tengely körül ωz szögsebességgel forgó merev testnél

 ((12). egyenlet)

Ha a rendszer több, a Z tengely körül ω1z, ω2z, … szögsebességgel forgó merev testből áll, amelyeknek Z-re vonatkozó tehetetlenségi nyomatékai
Θ1 Θ2, …, akkor

 ((13). egyenlet)

3. Kísérletek és példák. a) Egy játékmozdonynak a függőleges tengelyű korongra erősített sínen való elindulásakor a korong ellentétes irányban
elfordul (40,4. ábra). A sínnel együtt értendő korongból és a mozdonyból álló rendszerre ható külső erők, ha a súrlódástól eltekintünk, a függőleges
Z forgástengelyre vonatkozólag nyilván nem gyakorolnak forgatónyomatékot: Mz = 0. Ezért az Nz-nek állandónak, éspedig zérusnak kell lennie,
mert a kezdetben, nyugvó rendszernél Nz = 0 volt. Ha tehát a mozdony Z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka Θ1, szögsebessége az
előadóteremhez képest ω1z, a korongnál pedig a megfelelő mennyiségek Θ2 és ω2z, akkor

 ((14). egyenlet)



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

194

40,4. ábra -

b) Ha forgózsámolyt (ennek hiányában zongoraszéket) a rajta mozdulatlanul ülő személlyel együtt lökéssel forgásba hozunk, a rendszer ω
szögsebessége jó megközelítéssel állandó. Mihelyt azonban a zsámolyon ülő és kezében néhány kg tömegű testeket tartó személy karjait kinyújtja
(40,5. ábra), a szögsebesség feltűnően csökken. Értelmezés: a súrlódást – miként az előző és a következő kísérletekben is – figyelmen kívül hagyva,
Mz = 0, és így Θω = const; a karok kinyújtásakor azonban Θ  megnövekszik, tehát ω-nak csökkennie kell.

40,5. ábra -
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c) A forgózsámolyon ülő kísérletező kezében függőleges tengelyű biciklikereket tart (40,6. ábra), amelynek peremére célszerűen ólomkarika van
erősítve Θ megnövelése végett. Ha a kísérletező a kereket forgásba hozza, a zsámollyal együtt ellentétes értelmű forgásba jön, ha pedig a kereket
magához szorítva lefékezi, egyidejűleg a zsámoly forgása is megszűnik. Az értelmezés nyilvánvalóan ugyanaz, mint az a) példában. – Ha a
kísérletező a kereket a függőlegessel pl. 45° szöget bezáró tengely körül forgatja el (ugyanakkora ω-val, mint előbb), a zsámoly az előzőnél kisebb
szögsebességgel forog, a kerék vízszintes tengely körüli forgásba hozatalánál pedig a zsámoly egyáltalán nem fordul el. Ez a két kísérlet arra mutat,
hogy a szimmetriatengelye körül ω szögsebességgel forgó kerék impulzusnyomatéka vektornak ( ) tekinthető, amelynek a jelen esetben csak a
függőleges komponense érvényesül.

40,6. ábra -

d) Ha a kezdetben nyugvó zsámolyon ülő kísérletezőnek kezébe adjuk a függőleges tengely körül forgó biciklikereket, a zsámoly nyugalomban
marad; forgásba jön azonban, éspedig a kerék forgásával egyező értelmű forgásba, ha a kísérletező a kerék tengelyét 180°-kal átfordítja, újbóli
visszafordításkor pedig a zsámoly megáll. Az értelmezés: a forgó kerék átadásakor a rendszer pl. pozitív Nz = N impulzusnyomaték-komponenst
vett fel, amelyet Mz = 0 miatt meg is kell tartania. A kerék átbillenésével azonban a kerék Nz-je N-ről (–N)-re, azaz (–2N)-nel megváltozott, tehát a
kísérletezőnek a zsámollyal együtt forgásba kell jönnie úgy, hogy együttes Nz-jük 2N (vagyis az egész rendszer  Nz-je 2N – N = N) legyen.

e) A forgózsámolyon ülő személy nyugalmi helyzetéből pusztán belső erők segítségével akármekkora szöggel elfordulhat, pl. úgy, hogy a kezében
tartott néhány kg tömegű testet feje fölött körpályán, a kívánt elfordulással ellentétes irányban mozgatja; vagy pedig úgy, hogy karját előre kinyújtja,
vízszintes síkban pl. jobbra hátraviszi, majd behúzza, és ezt a mozgást többször megismétli. Hasonló mozgásokat végez esés közben a macska,
ha hátával a föld felé fordítva ejtik el: végtagjainak vagy farkának megfelelő mozgatásával eléri, hogy vízszintes tengely körül 180°-kal elfordulva
a talpára essék.

f) A tornász a nyújtón végzett gyakorlatoknál szögsebességét a megfelelő pillanatokban azzal növeli, hogy a forgástengelyre vonatkozó tehetetlenségi
nyomatékát testének a nyújtóhoz való közelítésével csökkenti (l. még 47. §).

g) A Föld szögsebességének és ezzel az időegységnek megváltozását (3. §) előidézhetik egyrészt a Föld Θ tehetetlenségi nyomatékában
bekövetkező megváltozások, a b) kísérletnek és a Θω = const egyenletnek megfelelően. Másrészt azonban a Föld szögsebessége akkor is
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megváltoznék, pl. csökkenne, ha az a) kísérletnek megfelelően a járművek egyidejűleg az egyenlítővel párhuzamosan nyugatról keletre, a Föld
forgásával megegyező irányban mozognának.

h) A Naprendszernek mint jó megközelítéssel zárt rendszernek (39. §) N impulzusnyomatéka irány és nagyság szerint állandó. Az N irányára
merőleges és a Naprendszer súlypontján átmenő síkot a Naprendszer invariábilis síkjának nevezik. Ez a sík az inerciarendszerhez képest változatlan
irányítású, ill. éppen ez a sík választható az inerciarendszer egyik koordinátasíkjának.

i) A Segner-féle vízikerékre (40,7. ábra) a víz- vagy gőzsugár kiáramlásakor fellépő reakcióerő forgatónyomatékot fejt ki (Segner János András, 1704–
77). Az így létrejövő forgó mozgás az impulzusnyomaték tétele alapján hasonlóan tárgyalható, mint a rakéta haladó mozgása az impulzustétel alapján.

40,7. ábra -

41. §. Az energiatétel

1. A kinetikai energia tétele vagy munkatétel a pontrendszerekre való általánosítása az anyagi pontra vonatkozó (29,4) munkatételnek. Ha a
pontrendszer (teljes) mozgási vagy kinetikai energiáján az

 ((1). egyenlet)
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mennyiséget értjük, a tétel szerint a pontrendszer mozgási energiájának megváltozása egyenlő a rendszerre ható összes erők (külső és belső erők)
munkájával:

 ((2). egyenlet)

Kis megváltozásokra (ΔEkin) és az elemi munkára (ΔL) vonatkozólag:

 ((2a). egyenlet)

A munkatételben tehát, az impulzus és az impulzusnyomaték tételével ellentétben, a belső erők is szerepelnek!

A tétel a pontrendszer (38,1) mozgásegyenleteiből következik, hasonlóan, mint a 29. § 2.-ben. Az  egyenletet szorozzuk meg skalárisán

az i-edik pont viΔt=Δsi elemi elmozdulásával, és az így kapott egyenleteket (i = 1, 2, …, n) adjuk össze: Ez az egyenlet azonban

(29,5a-b) alapján nem más, mint a (2a) tétel. Ha -t külső és belső erők összegére bontjuk, , a  munka a külső és a belső erők

munkájából tevődik össze: 

A pontrendszer teljes kinetikai energiája is két részre bontható. A 41,1. ábra szerint  , és ennek megfelelően , ahol vS súlypont
sebessége a K inerciarendszerben, pedig az i-edik tömegpont sebessége a súlyponthoz, pontosabban az ezzel együtt haladó K' koordináta-
rendszerhez viszonyítva. Így]

 ((3). egyenlet)
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41,1. ábra -

A jobb oldalon az utolsó tag eltűnik; (39,6) szerint ugyanis  a súlypont helyvektora, pedig a súlypont sebessége a súlyponttal
mint kezdőponttal bíró K' koordináta-rendszerben, és ez a sebesség természetesen zérus. Ezért (3) azt jelenti, hogy a rendszer kinetikai energiája

összetehető a súlypontban egyesítve gondolt (  tömegű) rendszer kinetikai energiájából és a rendszer súlypontjához viszonyított mozgásának

kinetikai energiájából. Pl. egy kilőtt gránátnak a levegőben való felrobbantásakor a rendszer kinetikai energiája az utóbb említett értékkel
növekszik meg, és ezt a növekedést a belső erők okozzák.

Kötött pontrendszernél az L munkába a (külső és belső) szabaderők munkáján kívül a (külső és belső) kényszererők munkája is beleértendő, ez utóbbi
azonban, mint láttuk, sok esetben zérus [28. § 3. e)]. Nevezetesen kimutatható, hogy a kényszererők munkája akkor zérus, ha a kényszerfeltételek
az időtől függetlenek [mint pl. a már többször említett (x2 – x2)2 + (y2 – y2)2 + (z2 – z2)2 = const feltétel].

2. A mechanikai energia megmaradásának tétele. Ha a pontrendszer szabad rendszer, vagy ha a kényszerfeltételek az időtől függetlenek, a (2)
tételben szereplő L munka az összes szabaderők munkáját jelenti. Ez az L munka általában függ attól, hogy a rendszer pontjai az (x1, x2, …, zn)1
koordinátákkal jellemzett „1 helyzetből” milyen utakon jutottak a „2 helyzetbe”. Sok esetben azonban a rendszerre ható szabaderők olyanok, hogy az
L munka az említett úttól nem függ, és ezenkívül az erők matematikai kifejezésében az idő explicite nem szerepel. Az effajta erőket, amelyekre példát
a 29. §-ban láttunk, konzervatív erőknek, az olyan rendszert pedig, amelyre csak konzervatív szabaderők hatnak, konzervatív rendszernek hívjuk.

Konzervatív rendszernél lényegében ugyanolyan módon, mint az egyes anyagi pontnál (29. § 3.), arra az eredményre jutunk, hogy a rendszer 1
helyzetéből a 2-be való vitelénél az összes szabaderők L munkája egyenlő egy, a rendszer helyzetétől függő Epot (x1, x2, …, zn) mennyiségnek, a
rendszer (teljes) helyzeti vagy potenciális energiájának csökkenésével:
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 ((4). egyenlet)

A (2) és (4) egyenletekből azaz

 ((5). egyenlet)

Ez a mechanikai energia megmaradásának tétele: Konzervatív rendszer kinetikai és potenciális energiájának összege, azaz a rendszer teljes
mechanikai energiája állandó, ha az esetleges kényszerfeltételek az időtől függetlenek. (Példák a 42. §-ban és a későbbi fejezetekben.)

Konzervatív rendszer potenciális energiája a teljes munka  felbontásának megfelelően külső és belső potenciális energiából tevődik össze:

Nem konzervatív rendszernél előfordulhat, hogy a belső erők konzervatív erők, a külsők nem. Ebben az esetben csak belső potenciális

energiáról beszélhetünk, és a (2a) tételt  miatt a következő alakban is írhatjuk:

 ((6). egyenlet)

42. §. Az ütközés. Ballisztikus inga

1. Az ütközésnek általában bonyolult jelenségei közül csak transzlációs mozgást végző homogén golyók ütközésével foglalkozunk, amelyet
kísérletileg hosszabb fonálra függesztett golyókkal tanulmányozhatunk (42,1. ábra). Kvalitatív jellegű bemutatásokra vízszintes lapon vagy
csatornában gördülő golyók, vagy – mint a „gombozásnál” – az asztalon ellökött gombok, pénzdarabok is alkalmasak.

42,1. ábra -
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Kinematikai szempontból két tetszőleges alakú test ütközését centrálisnak hívjuk akkor, ha a két érintkező felületnek az érintkezési ponthoz tartozó
közös normálisa, az ütközési normális egybeesik a két súlypontot összekötő egyenessel; ellenkező esetben az ütközés excentrikus. Két homogén
golyó ütközése ezek szerint mindig centrális, de lehet egyenes vagy ferde aszerint, amint a két golyónak közvetlenül az ütközés előtti, a súlypontokból
felmért sebességvektorai egy egyenesbe esnek vagy nem (42,2a és b ábra).

42,2. ábra -

Az ütközés τ időtartama általában igen rövid, és közelebbi vizsgálatok nélkül sem ezt az időtartamot, sem az ez alatt ható nagy „ütközési erőket”
nem ismerjük. Ezért a következő elemi tárgyalásnál magának az ütközés folyamatának részleteivel nem törődve, csak arra szorítkozunk, hogy a két
homogén golyó tömegének (m1, m2) és a közvetlenül az ütközés előtti v1, v2 sebességeknek ismeretében a közvetlenül az ütközés utáni v'1, v'2
sebességeket meghatározzuk. Mivel az ütközés tartama alatt a két golyóra általában csak belső erők hatnak – ezek mellett az esetleges külső erők
rendszerint elhanyagolhatók –, általában bármilyen ütközésnél fennáll az impulzus (vagy a súlypont) megmaradásának tétele:

 ((1). egyenlet)

A továbbiakban vegyük figyelembe, hogy az ütközési időtartam első szakaszában a két golyó behorpad mindaddig, míg relatív sebességük,
pontosabban – ferde ütközésre is érvényes módon – a relatív sebességnek az ütközési normális irányába eső komponense zérus nem lesz (v1n, v2n =
0). Ennél a folyamatnál, amelynek megfelelője ütköző rugókkal ellátott kocsik összeütközésénél jól megfigyelhető, a rendszer mozgási energiájának
egy része az alakváltozással kapcsolatos munkává alakul át. Ha mármost az ütközési időtartam második szakaszában a deformáció megszűnik, és a
rendszer az említett mozgásenergia-veszteséget teljesen visszanyeri, ebben az ideális határesetben az ütközést tökéletesen rugalmasnak nevezzük.
Eszerint tökéletesen rugalmas ütközés esetén a rendszer kinetikai energiája ütközés után ugyanaz, mint ütközés előtt:

 ((2). egyenlet)
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A másik határesetben az ütközési időtartam első szakában bekövetkezett alakváltozás tartósan megmarad, tehát ennél a tökéletesen rugalmatlan
ütközésnél az ütközés utáni sebességek normális komponensei egyenlők:

 ((3). egyenlet)

Rugalmatlan ütközésnél a (2) energiatétel nem érvényes.

Ha az összeütköző testek forgó mozgást is végeznek, mint pl. a billiárdjátékban, akkor az ütközés pontos tárgyalásánál az impulzusnyomaték tételét,
a súrlódást, továbbá (2)-ben a forgásból származó kinetikai energiát is figyelembe kellene venni.

2. Tökéletesen rugalmas, egyenes ütközésnél valamennyi sebességvektor az ütközési normális egyenesébe, mondjuk az X tengelybe esik. Ezért
pl. v1 helyett v1x-et írhatunk, vagy egyszerűen v1-et, ha megállapodunk abban, hogy most v1 nem a v1 nagyságát jelenti, hanem v1 = ± |v1| aszerint,
amint a golyó az X irányban vagy ellentétes irányban mozog. Ilyen jelölésekkel és egyszerű átrendezés után a tökéletesen rugalmas ütközésnél
érvényes (1) és (2) egyenletekből kapjuk:

 ((4a–b). egyenlet)

A két egyenlet elosztásából

 ((5). egyenlet)

ebből és (4a)-ból pedig a rugalmas ütközés utáni sebességek:

 ((6). egyenlet)

Néhány speciális eset, amelyeket közelítőleg elefántcsont vagy acélgolyókkal valósíthatunk meg: a) A két golyó tömege egyenlő, m1 = m2; ekkor

 vagyis a sebességek felcserélődnek. Ha pl. a 2. golyó ütközés előtt nyugszik (v2 = 0), akkor  tehát az 1. megáll, a 2. pedig
az 1. sebességével halad tovább, b) Ha a v1 sebességű golyó egy sokkal nagyobb tömegű, nyugvó golyóba (vagy rugalmas falba) ütközik, akkor v2 = 0

és  miatt  és : az 1. golyó közel változatlan nagyságú sebességgel visszapattan, a 2. golyó pedig gyakorlatilag nyugalomban marad.

3. A tökéletesen rugalmatlan, egyenes ütközésnél, amely közelítőleg pl. ólomgolyók vagy még inkább homokzsákok ütközésekor valósul meg, az
(1) és (3) egyenletek az említett jelölésekkel a következők:

 ((7a–b). egyenlet)

Innen az ütközés utáni sebességek:
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 ((8). egyenlet)

Pl. az ml = m2, v2 = 0 esetben  vagyis az 1. golyó a 2.-nak most csak félakkora sebességet kölcsönöz, mint a megfelelő rugalmas ütközésnél

(ahol volt).

A (8) összefüggés alapján könnyen kimutatható, hogy a rugalmatlan ütközés után a rendszer kinetikai energiája a

 ((9). egyenlet)

értékkel kisebb, mint ütközés előtt. Speciálisan a v2 = 0, m2 = ∞ esetben az egész  kinetikai energia elvész (helyesebben hőenergiává alakul át).

4. A ferde és tökéletesen rugalmas ütközésre két példát tárgyalunk, a) A v1 sebességgél haladó golyó ütközzék egy igen nagy ( ) tömegű,
nyugvó golyóba vagy falba az ütközési normálissal α szögét bezáró irányban (42,3. ábra). A v2 normális és érintőleges komponensei közül v1n az
ütközésnél a 2b) pont szerint – v1n -re változik, v1t pedig (súrlódás hiányában) változatlan marad. Fennáll tehát:  és , azaz a golyó
változatlan nagyságú sebességgel pattan vissza úgy, hogy a β „visszaverődési szög” egyenlő az α „beesési szöggel”.

42,3. ábra -

b) Ha az m tömegű golyó egy ugyanakkora tömegű nyugvó golyóba (v2 = 0) ütközik, az (1) és (2) egyenletekből]

 ((10a–b). egyenlet)



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

203

Bármilyen irányú is tehát az n ütközési normális (l. a 42,4. ábrán a kihúzott és a szaggatott vonallal jelzett két esetet), a fenti egyenletek vagy a 42,5.
ábra sebességdiagramja alapján a ferde ütközés utáni  és  sebességek merőlegesek egymásra.

42,4. ábra -

42,5. ábra -

5. A valóságos ütközések nem tökéletesen rugalmasak vagy rugalmatlanok. Míg a tökéletesen rugalmas ütközésnél (5) szerint az ütközés utáni és
előtti relatív sebességek, ill. általánosabban ezek normális komponensei nagyságra nézve egyenlők: , addig a valóságban a rugalmas
erők a golyók behorpadása után nem állítják teljesen vissza az eredeti relatív sebességet, azaz  E két mennyiség hányadosa, a ]

 ((11). egyenlet)

ütközési együttható a tapasztalat szerint az ütköző testek anyagi minőségére jellemző, a sebességtől első közelítésben független szám. A tökéletesen
rugalmas, ill. rugalmatlan ütközés határeseteinek ε = 1, ill. ε = 0 felel meg. A mérések szerint ε pl. üveggolyók esetén 0,9, elefántcsont golyóknál
0,9, acélgolyóknál 0,7, ólomgolyóknál 0,2 körüli érték.
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A valóságos ütközések utáni sebességek tehát a mindig érvényes (1) impulzusegyenlet és (11) alapján számíthatók ki. Ezek az összefüggések pl.
az egyenes ütközésnél a v2 = 0 esetben:

 ((12). egyenlet)

ahonnan]

 ((13). egyenlet)

Ha speciálisan a nyugvó golyó vagy fal tömege igen nagy az m1-hez képest (m2 = ∞), akkor

 ((14). egyenlet)

Ezek szerint pl. a h1 magasságból egy nagy tömegű vízszintes· lapra ejtett golyó, amely  sebességgel ér a lapra, erről εν nagyságú sebességgel

pattan vissza, és így  magasságra emelkedik, a 2., 3., … ütközés után pedig  … magasságra.

6. A ballisztikus inga az ütközés törvényei alapján pl. pisztolygolyók sebességének, általánosabban rövid időtartamú erőlökéseknek (I = Fτ = mv; 27.
§) meghatározására szolgál. Ha kettős fonállal (bifilárisan) felfüggesztett, m2 tömegű homokzsákba vagy homokkal telt, elöl vászonnal zárt ládába
(42,6. ábra) vízszintes irányban behatol az m1 tömegű és v1 sebességű pisztolygolyó, akkor közvetlenül e rugalmatlan ütközés után a láda és a golyó
közös v0 sebességére nézve az impulzus megmaradásának tétele szerint fennáll:

 ((15). egyenlet)
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42,6. ábra -

A v1 meghatározása tehát a sokkal kisebb v0 mérésére vezethető vissza. A v0 az inga lengésidejéhez képest igen kicsiny τ ütközési időtartam miatt

az inga kezdősebességének tekinthető. A v0 sebességgel induló inga tudvalévően  magasságra emelkedik, azaz . Így a pisztolygolyó
sebessége egyszerűen h mérésével meghatározható:

 ((16). egyenlet)

A v0 kezdősebesség kicsiny φ ≈ x/l szögkitéréseknél – amikor az ingalengés X tengely menti,  körfrekvenciájú harmonikus rezgő
mozgásnak tekinthető (24. §) – egyszerűen kifejezhető az x0 amplitúdóval is: pl. (8,6) szerint v0 = ωx0. Az x0-t most mint a mérésnél leolvasott „első
kiütést” inkább x1-gyel jelölve (42,6. ábra):

 ((17). egyenlet)

vagyis v0 meghatározását a h-nál pontosabban mérhető T lengésidő és x1 mérésére vezettük vissza.

Általánosan, ha m tömegű nyugvó ingára a T-hez képest kicsiny τ ideig F' nagyságú vízszintes erő hat, akkor a 27. § és a fentiek alapján az erőlökés
(I) mérése az ]
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 ((18). egyenlet)

összefüggés alapján lehetséges. Mint látható, az erőlökés arányos az első kiütéssel:

 ((19). egyenlet)

hányadost (az „egységnyi kiütésnek megfelelő erőlökést”) az inga ballisztikus érzékenységének nevezzük.

Az inga természetesen erőmérésre is alkalmas. A feltételezett lineáris erőtörvény miatt (Fx = –Dx, itt D = mg/l = mω2; 24. §) a vízszintes irányú,
állandó F nagyságú erő állandó x = F/D kitérést létesít:]

 ((20). egyenlet)

hányadost (az „egységnyi kitérésnek megfelelő erőt”) az inga sztatikus érzékenységének nevezhetjük.

A (19) és (20) összehasonlításából – a feltételezett harmonikus rezgő mozgás, azaz elhanyagolható csillapodás esetén – a ballisztikus és a sztatikus
érzékenységek közti összefüggés:

 ((21). egyenlet)

Pl. 1 m hosszú és 1 kg tömegű ingánál, amelynél T ≈ 2 s, (20) szerint D ≈ 104 g/s2 = 104 dyn/cm (≈ 0,01 kp/cm), és így B ≈ 3200 dyn s/cm. Egy x1 = 10
cm kitérést létesítő erőlökés nagysága tehát 32 000 dyn s, a megfelelő kezdősebesség 32 cm/s. Ily módon lehet pontosan megmérni a sebességeket
pl. a 42,1. ábra szerint megvalósított ütközéseknél is.

E) A MEREV TEST DINAMIKÁJA
A merev test a 38. § szerint speciális pontrendszernek tekinthető, amelyre alkalmazható az impulzustétel (súlyponttétel) és az impulzusnyomaték
tétele. Ezek a tételek a merev test mozgását teljesen meg is határozzák, mert e tételeknek 6 skaláris másodrendű differenciálegyenlet felel meg, és
a merev testnek az általános esetben – amikor a test szabadon mozoghat – éppen 6 szabadsági foka van.

A merev test mozgása általában, így pl. egy elhajított pálca esetében, haladó és forgó mozgásból tevődik össze (30. §). Az ilyen mozgások dinamikai
tárgyalása a legtöbb esetben igen bonyolult, úgyhogy a következőkben csak néhány spéciális mozgás vizsgálatára szorítkozhatunk. A haladó
mozgásokkal a továbbiakban nem kell foglalkoznunk, mert ezek a súlyponttétel szerint (md2rS/dt2 = F) az anyagi pont mechanikájába sorolhatók. A
forgó mozgások tanulmányozását a legegyszerűbb esettel, a rögzített tengely körüli forgással kezdjük meg.
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43. §. Merev test forgása rögzített tengely körül

1. A rögzített tengely körül forgó test mozgásegyenlete. A rögzített tengely legyen a Z tengely, a forgásszög pedig φ. A test impulzusnyomatékának
z komponense (40,12) alapján Nz = Θωz = Θdφ/dt, és így az impulzusnyomaték tétele szerint fennáll:

 ((1). egyenlet)

Itt  a test tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre vonatkozólag, Mz pedig a testre ható összes külső erők forgatónyomatékának z
komponense, más szóval a külső erőknek a forgástengelyre vonatkozó forgatónyomatéka (32. §). A külső erők egyrészt az ismert szabaderők,
másrészt a tengely rögzítéséből származó, előre nem megadott kényszererők. Az utóbbiakról azonban feltehetjük, hogy a tengely és a
csapágyak érintkezési pontjaiban támadnak, tehát a tengelyre vonatkozó karjuk s forgatónyomatékuk zérus; ezért (l)-ben Mz a külső szabaderők
forgatónyomatéka. Az (1) bal oldala, mivel Θ a test merevsége miatt független az időtől, a Θ dωz/dt = Θ d2φ/dt2 alakban írható, ahol d2φ/dt2 ≡ αz, a
szöggyorsulás (12. § 2.). Az így átalakított (1) egyenlet a rögzített tengely körül forgó merev test mozgásegyenlete:

 ((2). egyenlet)

A (2) egyenletből, amely formailag teljesen megfelel az egyenes vonalú mozgás md2x/dt2 = Fx alapegyenletének, az Mz = 0 legegyszerűbb esetben
dφ/dt = const következik. Tehát: ha a külső szabaderők forgatónyomatéka zérus, a merev test állandó szögsebességgel forog a rögzített tengely
körül. Valóban, egy függőleges, golyós csapágyas tengely körül lökéssel forgásba hozott kerék, különösen egy nagy tehetetlenségi nyomatékú
„lendítőkerék” szögsebessége közel állandó. A lassú csökkenés a teljesen ki nem kapcsolható súrlódási erők forgatónyomatékának tulajdonítható.

Egy másik egyszerű eset az, amelyben az Mz forgatónyomaték állandó, azaz a szöggyorsulás is állandó:

 ((3). egyenlet)

Az ilyen mozgást egyenletesen gyorsuló forgásnak nevezzük. Feltéve, hogy a t = 0 időpillanatban a szögsebesség is és a szög is zérus, a d2φ/dt2

= α egyenletből következik: dφ/dt = αt és

 ((4). egyenlet)

amely teljesen megfelel az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgásnál megismert  összefüggésnek. Kísérletileg az egyenletesen
gyorsuló forgó mozgást a 43,1. ábrán vázolt módon valósíthatjuk meg. A G súlyú testet t = 0-nál elengedve, a φ szögelfordulást az idő négyzetével
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arányosnak találjuk; ha pl. az első teljes körülfordulás (φ1 = 2π) ideje t1 akkor a forgó test 2t1, 3t1, … idő alatt 4-szer, 9-szer, … fordul körül. Az Mz =

Gr forgatónyomatékot megkétszerezve – pl. 2G súlyt alkalmazva az r karon, vagy G súlyt a 2r karon – a mért szöggyorsulás ( ) is kétszeres.

Végül, ha állandó forgatónyomaték mellett a vízszintes rúdon levő két m1 tömegű testet a forgástengelytől 2-szer nagyobb távolságra toljuk ( )
és ezzel a forgó rendszer tehetetlenségi nyomatékét közelítőleg 4-szeresére növeljük, akkor közelítőleg 4-szer kisebb szöggyorsulást mérünk, vagyis
a a Θ-val fordítva arányos. (A kísérletre nézve l. a 2. pontot is.)

43,1. ábra -

2. A forgó merev test kinetikai energiája az  általános definíció alapján és a tengely körüli forgásra érvényes vi = ωli  összefüggés miatt

(43,2. ábra): , vagyis

 ((5). egyenlet)

Ezt az energiát forgási vagy rotációs energiának is hívják.
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43,2. ábra -

Egy másik fontos összefüggést már (32,6)-ban megállapítottunk. Eszerint a merev test elemi elfordulásánál végzett munka:

 ((6). egyenlet)

Alkalmazzuk a 43,1. ábrán vázolt kísérlet pontosabb tárgyalására a kinetikai energia tételét! Amíg a t = 0-nál elengedett, G = mg súlyú test t idő
alatt z távolsággal süllyedt, azaz a G erő mgz munkát végzett, addig a rendszer (a forgó test + a fonálon függő, mg súlyú test) mozgási energiája

zérusról  -re növekedett. Fennáll tehát:

 ((7). egyenlet)

Az idő szerinti differenciálással kapjuk dz/dt = v miatt:

Ha a G erő karja r, akkor v = rω, és így]

Innen a szöggyorsulás:
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 ((8). egyenlet)

vagy kisebb a (3)-ban megadott Mz/Θ-nál. Ez azért van így, mert a fonálon függő test súlya nemcsak forgó mozgást létesít, hanem magát a függő

testet is gyorsuló mozgásba hozza. (Ha azonban pl. m = 10 g, r = 2 cm, m1 = 50 g, l1 = 20 cm, akkor mr2 = 40 g cm2 a  mellett
elhanyagolható, és α = Mz/Θ jó megközelítéssel érvényes.)

Egy merev test külső forgatónyomaték hiányában – mint már említettük – állandó szögsebességgel forog, úgyhogy impulzusnyomatéka is és mozgási
energiája is állandó:

 ((9a–b). egyenlet)

Ha egy nem merev test vagy rendszer tehetetlenségi nyomatéka belső erők hatására megváltozik [Θ1-ről Θ2-re, pl. ha valaki a forgózsámolyon karjait
kitárja, 40. § 3. b)], akkor (9a) az impulzusnyomaték megmaradásának tétele szerint érvényben marad:

Θ1ω1 = Θ2ω2. A (9b) egyenlet azonban most nem áll fenn: az  különbség nem zérus, hanem a kinetikai energia tétele szerint egyenlő
a belső erők munkájával, pl. az említett esetben azzal a (negatív) munkával, amelyet karjai kitárásakor a forgózsámolyon álló személy izomereje
végez a centripetális erő ellenében.

3. Megfelelések a haladó és a forgó mozgás között. A merev test Z tengely körüli forgására kapott (2), (5) és (6) egyenletek:

ugyanolyan alakúak, mint az X tengely menti haladó mozgásra vonatkozó

egyenletek. Az x koordinátának a φ szög, a sebességnek a szögsebesség, az erőnek a forgatónyomaték, a tömegnek a tehetetlenségi nyomaték
felel meg. Az egymásnak megfelelő mennyiségeket és összefüggéseket részletesebben az túloldali táblázat tartalmazza, amelyben a vektor jellegű
mennyiségek az x vagy z indexekről ismerhetők fel.

4. A rögzített Z tengely körül forgó merev test mozgását a (2) mozgásegyenlet, vagyis az impulzusnyomaték tételét kifejező dN/dt = M vektoregyenlet
z komponense teljesen meghatározza. A mozgás ismeretében a forgó testre ható kényszererők és forgatónyomatékaik vagy azok ellentettjei, a
csapágyakra ható erők és nyomatékok abból az 5 egyenletből (az ún. kinetosztatikai egyenletekből) számíthatók ki, amelyek a dN/dt = M egyenlet
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másik két komponensének, továbbá a dI/dt = F impulzusegyenlet három komponensének felelnek meg. Erre a csapágyak és a tengely igénybevétele
szempontjából fontos kérdésre a 47. §-ban visszatérünk.

Haladó mozgás az X-tengely mentén Forgó mozgás a Z-tengely körül

koordináta (út) szög (szögelfordulás)

sebesség szögsebesség

gyorsulás szöggyorsulás

tömeg tehetetlenségi nyomaték

erő forgatónyomaték
mozgásegyenlet

impulzus impulzusnyomaték 

impulzustétel impulzusnyomaték tétele

erőlökés „forgólökés”
elemi munka

teljesítmény

kinetikai energia

lineáris erőtörvény 

(D a „direkciós erő”);

lineáris forgatónyomaték-törvény

(D* a „direkciós nyomaték”);
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az ennek megfelelő lengésidő

44. §. A tehetetlenségi nyomaték

1. A tehetetlenségi nyomaték kiszámítása. Egy merev testnek a Z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka a (40,11) definíció szerint:

 ((1). egyenlet)

Ez a fontos mennyiség, amely a tengely körüli forgásoknál a 43. § alapján ugyanazt a szerepet tölti be, mint a haladó mozgásoknál a tömeg, a test
tömegeloszlásától és a tengelynek a testhez viszonyított helyzetétől függ. Értéke mérésekkel megállapítható (45. §), egyszerűbb esetekben pedig
számítással is meghatározható.

A számításoknál a testet különálló tömegpontok rendszere helyett folytonos tömegeloszlású testnek tekintjük ugyanúgy, mint a súlypont helyzetének
kiszámításánál a 33. §-ban. Ekkor mi-nek a Z tengelytől li távolságban levő Δmi = ϱiΔVi tömegelem felel meg; ΔVi a térfogatelem, ϱi a sűrűség. Így

(1) helyébe a  határesetben pedig a ]

 ((2). egyenlet)

kifejezés lép; a (V) jelzés arra utal, hogy az integrálás a test egész térfogatára kiterjesztendő.

A számítás igen egyszerű pl. egy homogén, igen vékony rúdnál a rúdra merőleges és az S súlyponton átmenő tengelyre vonatkozólag. Ha a mindenütt
egyenlő q keresztmetszetű rúd hosszúsága l, akkor a tengelytől x távolságban lévő térfogatelem: ΔV = qΔx (44,1. ábra).

44,1. ábra -
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Így]

 ((3). egyenlet)

mivel ϱgl = m a rúd tömege. Az előzővel párhuzamos, de a rúd végpontján átmenő tengelyre vonatkozólag]

 ((4). egyenlet)

A hasonló, de általában kevésbé egyszerű számítások eredményét néhány testnél a következő táblázatban tüntetjük fel.

Test Tengely Θ

SzimmetriatengelyKörhenger

(sugár R, magasság h) Erre merőleges
tengely

Üres körhenger

(külső és belső sugarak
R1,R2,magasság h)

Szimmetriatengely

Derékszögű egyenes
hasáb

(élhosszúság a, b, c)

A c éllel párhuzamos
tengely

Kocka

(élhosszúság a)

Bármelyik
súlyponttengely  ((5). egyenlet)

Gömb

(sugár R)

Bármelyik
súlyponttengely

Gömbhéj

(igen vékony, sugár R)

Bármelyik
súlyponttengely
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Ellipszoid

(tengelyhosszúságok 2a,
2b, 2c)

A c tengely

Egyenes körkúp

(alapkör sugara R,
magasság h)

Szimmetriatengely

Egy m tömegű testnél Θ-t gyakran a

 ((6). egyenlet)

alakban fejezik ki. A k tehetetlenségi sugár (kar) jelentése: a test tehetetlenségi nyomatéka szempontjából az adott tengelytől k távolságban
elhelyezett, m tömegű ponttal helyettesíthető.

2. Tehetetlenségi nyomatékok egymással párhuzamos tengelyekre vonatkozólag. Az m tömegű test egy megadott súlyponttengelyre (az S
súlyponton átmenő tengelyre) vonatkozó ΘS tehetetlenségi nyomatékából a tehetetlenségi nyomatékot egy, az előzővel párhuzamos és ettől s
távolságban levő (az A ponton átmenő) tengelyre vonatkozólag úgy kapjuk meg, hogy ΘS-hez ms2-et hozzáadjuk. Ez Steiner tétele:

 ((7). egyenlet)

Bizonyítás. A két párhuzamos, az S és A pontokon átmenő tengely legyen merőleges a 44,2. ábra síkjára. Az S-en átmenő tengelyt válasszuk a
merev testhez rögzített koordináta-rendszer Z tengelyének, az SA egyenest pedig X tengelynek. A tehetetlenségi nyomatékok definíciója szerint,
az ábra jelöléseivel:

Fennáll tehát:

de az utolsó tag eltűnik, mert a Z tengelyen levő súlypont x koordinátája zérus:  Az így bebizonyított (7) tételből következik, hogy megadott
iránnyal párhuzamos tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékok közül a súlyponttengelyre vonatkozó a legkisebb.
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44,2. ábra -

A Steiner-tétel alkalmazásával pl. a (4) formulát (3)-ból könnyen megkaphatjuk.

3. Tehetetlenségi nyomatékok egy ponton átmenő, különböző irányú tengelyekre vonatkozólag. Fő tehetetlenségi nyomatékok. Tekintsünk
egy, a merev testhez rögzített OXYZ koordináta-rendszer O kezdőpontján átmenő tengelyt, amely a koordináta-tengelyekkel rendre α, β, γ szöget
zár be (44.3. ábra). Kimutatható, hogy a test Θαβγ tehetetlenségi nyomatékét az O ponton átmenő bármilyen ( α, β, γ) irányú tengelyre vonatkozólag
megkaphatjuk, ha ismeretes 6 mennyiség, nevezetesen az X, Y, Z tengelyekre vonatkozó

 ((8). egyenlet)

tehetetlenségi nyomatékok, továbbá a

 ((9). egyenlet)

„eltérítési (deviációs) nyomatékok”;44 fennáll ugyanis:

 ((10). egyenlet)

44 Az elnevezésre nézve 1. 47. §. – A testet folytonos tömegeloszlásúnak tekintve, (2)-nek megfelelően pl.
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Bizonyítás. Definíció szerint  ahol a 44,3. ábra alapján  Az  vetület azonban az ri = (xi, yi, zi) helyvektornak és a tengely irányába
mutató e = (cos α, cos β, cos γ) egységvektornak skaláris szorzata, és így (9,14) alkalmazásával:

Más alakban, az ismert cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1 összefüggés miatt:

Szorozva mi-vel és összegezve, a (8) és (9) jelölésekkel éppen a (10) tételt kapjuk.

44,3. ábra -

A tétel geometriai szemléltetése céljából mérjük fel az O ponton átmenő minden (α, β, γ) irányítású tengelyre O-ból a ]

 ((11). egyenlet)

„távolságot” (44,4. ábra), és jelöljük a P végpont koordinátáit ξ, η, ζ -val. Nyilvánvalóan  azaz

Ezeket (10)-be helyettesítve, kapjuk, hogy P koordinátái eleget tesznek az
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 ((12). egyenlet)

összefüggésnek, amely egy másodrendű felületnek, nevezetesen ellipszoidnak az egyenlete. (A felület ugyanis nem lehet hiperboloid vagy

paraboloid, mert – a tömegpont vagy a súlyzómodell esetétől eltekintve – nem lehet zérus, és így (11) szerint a felület minden pontja a
végesben van.)]

44,4. ábra -

A fentiek alapján a (10) összefüggésnek egy felület, az O ponthoz tartozó tehetetlenségi ellipszoid felel meg (Poinsot, 1777–1859). Jelentése: Ha
az O ponton az (α, β, γ) irányban átmenő egyenes az ellipszoidot a P pontban metszi, akkor a testnek erre az egyenesre vonatkozó tehetetlenségi
nyomatéka (44,4. ábra):

 ((13). egyenlet)

Az ellipszoid főtengelyeit fő tehetetlenségi tengelyeknek, az ezekre vonatkozó Θ1, Θ2, Θ3 tehetetlenségi nyomatékokat fő tehetetlenségi
nyomatékoknak hívjuk. Az ábra és (13) szerint:

 ((14). egyenlet)
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Ezek közül egyik a legnagyobb, egy másik a legkisebb az adott O ponton átmenő összes tengelyekre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékok közül.
Speciális esetekben Θ1, Θ2, Θ3 közül kettő vagy mind a három egymással egyenlő lehet, amikor is a tehetetlenségi ellipszoid forgási ellipszoid, ill.
gömb.

Ha a tehetetlenségi ellipszoid főtengelyeit választjuk koordinátatengelyekül ( ), akkor ebben a „főtengelyrendszerben” az analitikai geometria
szerint az ellipszoid egyenlete (12)-nél egyszerűbb alakú:

 ((15). egyenlet)

Ez annyit jelent, hogy az  főtengelyrendszerben a deviációs nyomatékok eltűnnek ( ), és így (10) szerint az O ponton átmenő
és a főtengelyekkel α, β, γ szögeket bezáró tengelyre vonatkozólag:

 ((16). egyenlet)

Legyen az eddigi tetszőleges O pont a test S súlypontja. Ha ismerjük a súlyponthoz tartozó fő tehetetlenségi nyomatékokat (Θ1, Θ2, Θ3) és a
főtengelyek irányát a testhez képest – azaz összesen 6 adatot –, akkor a (16) összefüggés és az (5) Steiner-tétel alapján a test tehetetlenségi
nyomatékát bármilyen tengelyre vonatkozólag kiszámíthatjuk.

Az (5) táblázatba foglalt tehetetlenségi nyomatékok mind súlyponthoz tartozó fő tehetetlenségi nyomatékok. Pl. az a, b, c élekkel bíró homogén
derékszögű hasábnál]

 ((17). egyenlet)

Ha  , akkor , azaz a tehetetlenségi ellipszoid forgási ellipszoid. A homogén kockánál ( ) és gömbnél , a tehetetlenségi
ellipszoid gömb.

Az (α, β, γ) irányú tengely körül forgó merev test kinetikai energiája (43,5) szerint Ha (16)-ot ω 2/2-vel megszorozzuk, és figyelembe vesszük,
hogy ω cos α = ω1, ω cos β = ω2, ω cos γ = ω3 az  vektornak a főtengelyrendszerre vonatkozó komponensei, látjuk, hogy a forgó merev test

kinetikai energiája  így is kifejezhető:

 ((18). egyenlet)
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45. §. A csavarási inga és a fizikai inga. (Forgási rezgések)

A rögzített tengely körüli forgások közül a következőkben a forgási rezgésekkel foglalkozunk, amelyek akkor jönnek létre, ha a tengely körül forgatható
merev testet egy stabilis egyensúlyi helyzetből kimozdítjuk, majd magára hagyjuk.

1. A csavarási (torziós) ingánál a stabilis egyensúlyi helyzetet az a vékony drót biztosítja, amelyen a test függ (45,1. ábra), a „spirálrugós ingánál”
pedig (45,2. ábra) az egyik végével a tengelyhez, másik végével a kerethez erősített spirálrugó.

45,1. ábra -
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45,2. ábra -

Kísérletileg könnyen megállapítható – pl. az ábrákon szaggatott vonallal jelzett mérősúlyok, ill. dinamométer segítségével –, hogy az egyensúlyi
helyzetből φ szöggel való elforgatáshoz szükséges külső forgatónyomaték nagysága nem nagy szögek esetében a szöggel arányos: M  = D*| φ|. Ez
azt jelenti, hogy a φ szöggel elcsavart testre a spirálrugó vagy a drót a festet az egyensúlyi helyzetbe visszahajtó

 ((1). egyenlet)

forgatónyömatékot gyakorol. (A negatív előjel ugyanolyan okból szükséges, mint a jól ismert Fx = –Dx lineáris erőtörvénynél.) A pozitív D* arányossági
tényezőt, vagyis a φ = 1 (= 1 rad = 57,3°) elforduláshoz szükséges forgatónyomaték nagyságát irányító vagy direkciós nyomatéknak, magát
az (1) összefüggést pedig lineáris forgatónyomaték-törvénynek nevezzük. A 45,2. ábrán vázolt spirálrugós készülék egyébként hitelesítés után
forgatónyomatékok közvetlen mérésére használható, hasonlóan, mint ahogy a hitelesített csavarrugó erőmérésre alkalmas.

Legyen a spirálrugós tengelyre szerelt vagy a függőleges drót végén függő test tehetetlenségi nyomatéka a forgástengelyre vonatkozólag Θ, Ha
Θ mellett a spirálrugónak, ill. drótnak a tehetetlenségi nyomatéka elhanyagolható, a testnek az (1) forgatónyomaték hatására létrejövő mozgását
(43,2) szerint a

 ((2). egyenlet)
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egyenlet határozza meg. E jól ismert egyenlet alapján [l. pl. (24,4)] a spirálrugós és a csavarási inga mozgása harmonikus forgási rezgés; a lengésidő:

 ((3). egyenlet)

A (3) összefüggés módot nyújt a tehetetlenségi nyomaték kísérleti meghatározására. A kérdéses testet vagy a spirálrugós inga tengelyére erősítjük
(úgy, hogy a kívánt tengely egybeessék a forgástengellyel), vagy torziós szálra függesztjük fel; az utóbbi esetben a tengely nyilván csak valamely
súlyponttengely lehet. Ha már most a T lengésidőt megmérjük, és a D* irányító nyomatékot pl. a fent említett sztatikus módszerrel meghatározzuk,
(3)-ból Θ = Τ2 D*/4π2.

A spirálrugós és a csavarási ingát számos mérőeszköznél alkalmazzák (pl. zsebórák billegője, mikromérlegek, galvanométerek, Cavendish, Coulomb
és Eötvös torziós ingái stb.).

2. A fizikai inga olyan merev test, amely rögzített, vízszintes tengely körül foroghat a nehézségi erő hatása alatt. Legyen a test S súlypontján átmenő

és a forgástengelyre merőleges sík a 45,3. ábra síkja, a tengelynek ezzel való átdöfési pontja O, és jelöljük az  távolságot s-sel, a test tömegét
m-mel, a forgástengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékot pedig Θ-val.

45,3. ábra -

Ha az ingát stabilis egyensúlyi helyzetéből φ szöggel kitérítjük (azaz OS a függőlegessel φ szöget zár be), a nehézségi erő az ábra szerint

forgatónyomatékot gyakorol az ingára. Így (43,2) alapján a mozgásegyenlet:
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 ((4). egyenlet)

Ezt a matematikai ingának (24,3)-ban megismert d2φ/dt2 = – (g/l) sinφ mozgásegyenletével összehasonlítva, látjuk, hogy a fizikai inga ugyanúgy
leng, mint egy

 ((5). egyenlet)

hosszúságú matematikai inga, tehát kis amplitúdóknál a fizikai inga lengésideje:

 ((6). egyenlet)

nagyobb amplitúdóknál a (24,6) szerinti korrekció alkalmazandó.

Az lr = Θ/ms mennyiséget a fizikai inga redukált hosszúságának nevezzük, az O-ból az OS egyenesen felmért  ávolság O' végpontját pedig
lengési középpontnak. Ez tehát az a pont, amelyben a fizikai inga egész m tömegét egyesíthetnénk anélkül, hogy az inga lengésideje megváltoznék.

Példák és alkalmazások. a) Ha vékony, l hosszúságú homogén rúd a végpontján átmenő és a rúdra merőleges tengely körül leng, (44,3) szerint

Θ = ml2/3, s = l/2. A rúd lengésideje tehát megegyezik az  hosszúságú fonálinga lengésidejével; erről a két inga egymás mellett való
lengetésével könnyen meggyőződhetünk.

b) A körzőhöz hasonlóan szétnyitható csuklós ingánál (45,4. ábra) Θ és m a szétnyitással nem változnak, egyedül az s kisebbedik. Ha tehát s-et pl.

a felére csökkentjük, (6) szerint a lengésidő -ször nagyobb lesz.



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

223

45,4. ábra -

c) A metronómban (3,1. ábra) az inga rúdján levő kis nehezék feljebb tolásával egyrészt a súlypont közelebb kerül a forgástengelyhez, azaz s
csökken, másrészt Θ növekszik, tehát T két okból is nagyobb lesz.

d) Az ingaórában (Huygens, 1657) az inga a „felhúzott” nehezék vagy spirálrugó által forgatott F fogaskerék mozgását szabályozza, „vezérli” az
ingarúddal megfelelően összekapcsolt H „horgony” segítségével (45,5. ábra). A horgony két csúcsa felváltva benyúlik a fogaskerék fogai közé, és
így a fogaskerék minden félrezgésnél csak egy foggal fordul tovább, az inga pedig a fogaskeréktől pillanatnyi sebességével egy irányú lökést kap.
E periodikus lökések következtében a lengések nem csillapodnak, mert a lökésektől nyert energia pótolja az ingának a súrlódás és a légellenállás
miatt csökkenő mechanikai energiáját (l. még 3. § 2.).
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45,5. ábra -

e) A megfordítható (reverziós) inga. A g meghatározása. Ha a fizikai inga forgástengelyéül az O ponton átmenő tengely helyett (45,3. ábra) az O'
lengési középponton átmenő és az előbbivel párhuzamos tengelyt választjuk, a lengésidő – mint azt alább kimutatjuk – változatlan marad: Τ' = T. Ezen
a tételen alapszik a reverziós inga, amelynek egyik típusa egy rúdból, az ezen levő, egymás felé fordított O és O' élekből mint forgástengelyekből,
továbbá az eltolható N1 és N2 nehezékekből áll (45,6. ábra). Az utóbbiak megfelelő beállításával (egy másik típusnál pedig a forgásélek eltolásával)
elérhető, hogy a két forgástengelyre nézve a lengésidők megegyezzenek; ebben az

esetben az élek  távolsága a redukált hosszúság. A nagy pontossággal megmérhető lr-ből és T-ből (6) alapján
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 ((7). egyenlet)

45,6. ábra -

A reverziós inga tehát igen pontos módszert ad a g nehézségi gyorsulás abszolút meghatározására, jóval pontosabbat, mint a tökéletesen meg nem
valósítható matematikai inga.45 Ismerve g értékét a Föld valamely A helyén (ga), más B helyeken elegendő relatív mérést végezni: ha ugyanannak,

ill. az A és B helyeken egyenlő redukált hosszúságú fizikai ingának lengésideje az A és B helyeken Ta,ill. Tb,akkor (7) szerint 

Az említett tétel (Τ' = T) bebizonyításával kapcsolatban vizsgáljuk meg, melyek azok a forgástengelyek, ill. a 45,7. ábra síkjában azok az O
felfüggesztési pontok, amelyekhez ugyanaz a T és így ugyanaz az lr tartozik. Mivel az O-ra vonatkozó Θ tehetetlenségi nyomaték a (44,7) Steiner-
tétel szerint Θ = ΘS + ms2, lr = Θ/ms így is kifejezhető:

 ((8a–b). egyenlet)

45 Újabban sikerült légüres térben ejtett testek útjának és esési idejének precíziós mérésével is nagy pontosságot elérni.
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45,7. ábra -

Ebből következik, hogy egy megadott lr-hez általában két  távolság tartozik, nevezetesen a (8b) másodfokú egyenlet s1 és s2 gyökei. A két gyök
összege: s1 + s2 = lr. A keresett felfüggesztési pontok tehát az S súlypont köré írt két, s1 és s2 sugarú körön fekszenek, vagyis az SO egyenesen
általában 4 megfelelő pont van: az ábrán  Ezek közül speciálisan az O' az O-tól s1 + s2 = lr távolságra van. A tételt ezzel bebizonyítottuk,
és azt is látjuk, hogy a reverziós ingával való g méréseknél a redukált hosszúságot két olyan forgásél közti távolság adja, amely élek a súlypont két

oldalán vannak, és a súlypontra nézve nem szimmetrikusak; tehát adott O pont mellett  de nem  vagy  – A reverziós ingát először
Bohnenberger (1811) és Kater (1818) alkalmazták.

f) A kiegyenlített inga. A forgásél elkerülhetetlen kopása az  távolságot és így a lengésidőt is befolyásolja. A precíziós órák ingáinak
méretezésénél arra kell törekedni, hogy a lengésidőt megszabó lr redukált hosszúság az s megváltozásával minél kevésbé változzék. Ez a körülmény
nyilván olyan s = s0-nál teljesül, amelynél lr-nek szélső értéke (minimuma) van, azaz (dlr/ds) s0 = 0. A (8a)-ból kapott

 ((9). egyenlet)

vagy . A (8a) szerint ekkor  vagyis s0 a redukált hosszúság fele. Az e feltételnek megfelelő ingát, amely pl. egy mindkét végén
nehezékkel ellátott rúd lehet, kiegyenlített ingának hívják.
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g) A horizontális inga. Ha az inga forgástengelye nem vízszintes, hanem a vízszintessel ψ szöget zár be, akkor egyszerű meggondolások
szerint a nehézségi erő forgatónyomatéka a (4)-ben szereplő –mgs sin φ kifejezésnek cos ψ-szerese. Ennek megfelelően a lengésidő (6)

helyett:  tehát közel függőleges forgástengely esetén (ψ ≈ 90°, mint pl. egy ajtónál) igen nagy. Az ilyen, közel vízszintes síkban
lengő „horizontális inga” (45,8. ábra), mivel nyugalmi helyzete és lengésideje igen érzékeny a forgástengely helyzetváltozásaira, földrengések
megfigyelésénél és regisztrálásánál alkalmazható (szeizmográf).

45,8. ábra -

46. §. Henger vagy golyó gördülése a lejtőn. A gördülési súrlódás

1. Ha homogén golyót α hajlásszögű lejtőn kezdősebesség nélkül elengedünk, a gördülő golyó súlypontjának mozgását egyenletesen gyorsulónak
találjuk: s = at2/2, de az a gyorsulás g sin α-nál lényegesen kisebbnek adódik. További kísérletként tegyünk a lejtőre egymás mellé tömör fahengert
és ugyanakkora tömegű, sugarú és hosszúságú üres fémhengert (csövet). Az egyszerre elengedett két henger közül az üres henger, amelynek a
szimmetriatengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka nagyobb a tömör hengerénél [l. (44,5)], az utóbbi mögött jóval elmarad.

A homogén henger (vagy gömb, cső, kerék stb.) gördülésénél egy adott t időpillanatban a henger és a lejtő érintkezési egyenese a pillanatnyi
forgástengely (30. § 2. és 4.). Ha e körül a (46,1. ábrán P-n átmenő) tengely körül az R sugarú henger kis Δφ szöggel elfordul, a súlypont Δs = RΔφ
szakasszal mozdul el. A pillanatnyi forgástengely körüli forgásra alkalmazható az ismert alapegyenlet: ΘΡ d2φ/dt2 = Mz. Itt az ábra szerint Mz = mgk
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= mgR sin α, a szöggyorsulást pedig Δs = RΔφ miatt kifejezhetjük a súlypont a gyorsulásával:  Így kapjuk: Innen a
lejtőn gördülő homogén, hengeres forgástest súlypontjának gyorsulása:

 ((1a–b). egyenlet)

mivel Steiner tétele szerint Speciálisan homogén gömbnél és hengernél 

 ((2a–b). egyenlet)

46,1. ábra -

Vékony falú csőnél, amelynek a belső Rb sugara csak alig kisebb a külső R sugárnál, a (44,5) szerinti miatt a  Ezzel
az említett tapasztalatokat kvantitatív módon is értelmeztük. A kvalitatív értelmezés röviden: a hengerre és a csőre ugyanakkora forgatónyomaték
hat, de ez a nagyobb tehetetlenségi nyomatékú csőnek kisebb szöggyorsulást kölcsönöz, és így a cső lassabban gördül a hengernél.

A vizsgált mozgásoknál a kinetikai energia a 41. § 1. alapján két részből tehető össze, nevezetesen a v sebességű, a súlypontban egyesítve
képzelt test mv2/2 energiájából és a súlyponttengely körüli forgás ΘSω2/2 energiájából: Ekin = mv2/2 + ΘSω2/2. A tiszta gördülésnél ω = v/R. Ennek
behelyettesítésével kapjuk: Homogén, hengeres forgástest gördítésekor a test kinetikai energiája:
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 ((3). egyenlet)

Speciálisan a gömbnél és hengernél ]

 ((4a–b). egyenlet)

A lejtőn gördülő gólyóra ható erők a következők (46,2. ábra): a) a (homogén) golyó mg súlya, amely az érintőleges Ft és normális Fn erők összegére
bontható: Ft = mg sin α, Fn ≈ mg cos α; b) a lejtő részéről a golyóra ható –Fn nyomóerő, amely az előbbi Fn hatását éppen kompenzálja; c) az Fts
tapadási súrlódási erő. A megmaradó Ft  és Fts erők (a 32. § 4. általános tételének megfelelően) egyenértékűek egy, a gömb súlypontjában támadó
Ft1 erővel és az Ft2, Fts erőpárral. A (2a)-ra való tekintettel az Ft1 = Fi – Fts = (5/7) mg sin α nagyságú erőnek tulajdoníthatjuk a súlypont gyorsulását,
az erőpár M = FtsR = (2/7) mg sin α R nagyságú forgatónyomatókának pedig a golyó súlyponttengely körüli szöggyorsulását.

46,2. ábra -

2. A gördülési súrlódás. A vízszintes sík lapon elgurított golyó vagy henger súlypontjának gyorsulása (1) szerint zérus (α = 0-nál α = 0), vagyis a
testnek egyenletesen kellene gördülnie a végtelenségig. Hogy ez a valóságban nincsen így, annak oka – a légellenálláson kívül – az ún. gördülési
súrlódásban rejlik (22. §) A valóságban mindig fellépő deformáció miatt ugyanis a golyó nem egy pontban érintkezik a sík lappal, hanem egy felület
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mentén (46,3. ábra); emiatt a gördülő testre a talaj által kifejtett erők – amelyek az itt nem részletezendő rugalmas utóhatás miatt nagyobbak az
A helyen, mint a B helyen – a forgással ellentétes értelmű forgatónyomatékot gyakorolnak, és ez a gördülés szögsebességét s így a súlypont
sebességét is csökkenti. Ennek a (pillanatnyi forgástengelyre vonatkozó) forgatónyomatéknak M nagysága a tapasztalat szerint elég jó közelítésben
arányos a testet a felülethez nyomó N erővel:

 ((5). egyenlet)

46,3. ábra -

A μg hosszúság-dimenziójú mennyiség a gördülési súrlódás együtthatója, pl. a vonat kereke és a sín esetén μg ≈ 0,01 cm.

A μg kísérletileg pl. úgy határozható meg, hogy megkeressük egy állítható lejtőnek azt az α' hajlásszögét, amelynél a test – kis lökés után –
egyenletesen gördül lefelé. Az egyenletes gördülésnél a test G súlyának a pillanatnyi forgástengelyre vonatkozó forgatónyomatéka, vagyis a 46,1.
ábra szerint mgR sin α', nagyságra nézve egyenlő a gördülési súrlódásból származó μgΝ = μgmg cos α' forgatónyomatékkal. Az mgR sin α' = μgmg
cos α' egyenlőségből

 ((6). egyenlet)

Egy r sugarú keréknek vízszintes talajon állandó sebességgel való gördüléséhez (6) szerint M nagyságú forgatónyomaték, ill. ennek megfelelő Fh
nagyságú húzóerő szükséges. Ha a húzóerő támadáspontja a kerék tengelyében van, akkor az M = Fhr = μgΝ egyenletből

 ((7). egyenlet)

Az alkalmazandó húzóerő tehát a kerék sugarával fordítva arányos: nagyobb kerekek „könnyebben gördülnek” a kisebbeknél.

A (7) összefüggés alkalmazható pl. 4 egyforma kerékkel rendelkező, egészben véve N = G súlyú kocsi húzásánál is, míg egy ugyanilyen súlyú
szánkónál a szükséges húzóerő: Fh,szán = μcG, ahol μc a csúszási súrlódás együtthatója. A húzóerők viszonya tehát:
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 ((8). egyenlet)

Ha pl. μg = 0,1 cm, μc = 0,5 és r = 50 cm, a kocsit 250-szer kisebb erővel lehet elhúzni, mint a szánkót, és a húzóerő μg/r = 500-szor kisebb a
kocsi súlyánál.

A mozdonynál, gépkocsinál a motor szolgáltatja az egyenletes gördüléshez szükséges M forgatónyomatókot, amelynek az r sugarú hajtókerekek és
a sín (talaj) érintkezési helyén a sínre ható F = M (r nagyságú és hátrafelé irányuló erő felel meg. Ennek a reakcióereje, az Fh = F nagyságú és előre
mutató tapadási súrlódási erő mint külső erő hajtja előre a mozdonyt, feltéve, hogy az F erő kisebb a tapadási súrlódási erő küszöbértékénél (Ft0 =
μ0G'-nél, ahol G' a hajtókerekekre eső súly), mert különben a hajtókerekek csúsznak a gördülés helyett. Az említett

 ((9). egyenlet)

feltétel miatt nagy Fh  húzóerő megfelelően nagy súlyú és teljesítményű (P = Mω = Mv/r = Fhv) mozdonnyal érhető el.

47. §. Szabad tengelyek

Egyszerű tapasztalatok szerint egy merev test, amelyre nem hatnak külső erők, vagy eredőjük zérus, foroghat bizonyos állandó helyzetű, de nem
rögzített tengelyek, ún. szabad tengelyek körül. Így pl. pénzdarabot, tányért, lapos korongot tartós forgásba hozhatunk egyik átmérője mint tengely
körül (47,1a ábra), továbbá, amint az artisták teszik a tányérral, szimmetriatengelye körül is (47,1b ábra).



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

232

47,1. ábra -

Hogy milyen egyenesek lehetnek szabad tengelyek, azt kísérletileg tanulmányozhatjuk úgy, hogy a testet forgó motor függőleges tengelyére
függesztjük fel egymás után különböző helyzetekben. A kísérlet tanúsága szerint pl. egy lapos henger tartósan foroghat a súlypontján átmenő t1
kereszttengely körül (47,2a ábra), vagyis t1 szabad tengely. Gyorsabb forgásnál azonban – a közben fellépő lökések hatására – a korong átbillen
a 47,2b ábrán látható helyzetbe, és ebbe lökések után is visszatér, ami azt mutatja, hogy a t2 szimmetriatengely mint szabad tengely körüli forgás
„stabilitása” nagyobb, mint a t1 körüli forgásé. Hosszú hengernél (47,3a és b ábra) éppen megfordítva, a t1 kereszttengely körüli forgás mutatkozik
stabilisabbnak.
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47,2. ábra -
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47,3. ábra -

A kísérletileg talált t1 és t2 tengelyek a 44. § szerint mindkét hengernél a súlyponthoz tartozó fő tehetetlenségi tengelyek. A lapos henger tehetetlenségi
nyomatéka a t2 szimmetriatengelyre, a hosszú hengeré pedig a t1 kereszttengelyre vonatkozólag a legnagyobb (a súlyponttengelyekre vonatkozó
tehetetlenségi nyomatékok közül), úgyhogy a legnagyobb stabilitású szabad tengely mindkét esetben az, amelyhez a legnagyobb tehetetlenségi
nyomaték tartozik.46 Hasonló eredményre vezetnek a homogén téglatesttel végzett kísérletek is: a 47,4. ábrának megfelelő esetben (a > b > c, és így
ΘC > ΘΒ > ΘA) szabad tengelynek bizonyulnak a súlyponton átmenő A és C fő tehetetlenségi tengelyek, és a C körüli forgás a stabilisabb. Közelebbi
vizsgálatok szerint a B tengely szintén szabad tengely, de az ekörüli forgás labilis, vagyis megvalósítása olyanszerű feladat, mint pl. egy kúpnak a

46 Homogén hengernél (44,5) szerint t1-re, ill. t2-re vonatkozólag

Ezért olyan hengernél, amelynek magassága a Θ1 = Θ2 egyenletből adódó  érték, a két tengely (és egyúttal valamennyi súlyponttengely) egyforma stabilitású. A henger a fenti szempontból

aszerint „lapos” vagy „hosszú”, amint 
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csúcsára való állítása. A fentiekről pl. egy megfelelően megpörgetett teli gyufaskatulya eldobásával is meggyőződhetünk: a skatulya az A vagy a C
tengely körül tartósan forog, de a B tengely körül nem.

47,4. ábra -

A szabad tengelyekre vonatkozó törvényeket eddigi ismereteink alapján a rögzített tengely körüli forgásból kiindulva állapíthatjuk meg. Ha a
tetszőleges alakú és tömegeloszlású merev test a csapágyakban rögzített Z tengely körül állandó szögsebességgel forog (47,5. ábra), akkor a

test mindegyik mi tömegű pontjára hat az  centripetális erő mint külső, a két csapágytól származó kényszererő. Ezek az erők a 32. §
4. szerint egy F' eredő erővé és egy M' forgatónyomatékú erőpárrá tehetők össze. Ha mármost F' = 0 és M' = 0, azaz a csapágyak sem erőt,
sem forgatónyomatékot nem fejtenek ki a testre, ill. a (testhez számított) tengelyre, akkor a csapágyak el is hagyhatók, a tengely szabad tengely.
A kísérletekből leszűrhető, vagy az F' = 0 és M' = 0 feltételekből (az alábbi módon) levezethető eredmények így foglalhatók össze: A merev
testnek általános esetben három, egymásra merőleges szabad tengelye van, nevezetesen a test súlypontján átmenő három fő tehetetlenségi tengely
(Segner, 1755; Euler, 1765). A szabad tengelyek stabilitására nézve fennáll: stabilis a forgás a legnagyobb és a legkisebb, labilis a forgás a középső
tehetetlenségi nyomatéknak megfelelő tengely körül; legstabilisabb a legnagyobb tehetetlenségi nyomatékhoz tartozó tengely körüli forgás. Abban a

speciális esetben, ha a test súlypontjához tartozó tehetetlenségi ellipszoid forgási ellipszoid, vagyis pl.  (mint pl. a homogén hengernél), az

A és B főtengelyek síkjában fekvő minden más súlyponttengely is szabad tengely, a esetben pedig (pl. homogén gömbnél vagy kockánál)
mindegyik súlyponttengely szabad tengely.
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47,5. ábra -

Az említett F' = 0 feltételből azonnal következik, hogy szabad tengely csak a súlyponton átmenő tengely lehet. Ha ugyanis az m tömegű test S
súlypontjának a forgástengelytől mért irányított távolsága lS (47,5. ábra), akkor az ω szögsebességgel keringő súlypont gyorsulása –ω2lS, és így
a súlyponttétel szerint az eredő erő:

 ((1). egyenlet)

F' = 0-ból lS = 0, a súlypontnak tehát a tengelyen kell lennie.

Ami a másik feltételt illeti, az  erők forgatónyomatékainak eredője a tengelyen fekvő S súlypontra vonatkozólag (47,6. ábra):

 ((2). egyenlet)
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47,6. ábra -

Jelöljük az ri komponenseit egy a testhez rögzített (tehát az inerciarendszerhez képest ω szögsebességgel forgó) koordináta-rendszerre vonatkozólag
xi, yi, zi-vel; az li komponensei xi, yi, 0. így M' komponenseire kapjuk:

 ((3). egyenlet)

Hogy tehát az eredő M' forgatónyomaték eltűnjék, ahhoz a test tömegeloszlására jellemző]

 ((4). egyenlet)

eltérítési (deviációs) nyomatékoknak (44. § 3.) zérusnak kell lenniük. Ez a 44. § 3. szerint akkor teljesül, ha a választott Z forgástengely egybeesik
a test súlypontjához tartozó fő tehetetlenségi tengelyek egyikével.

A fenti meggondolásokból következik: A rögzített Z tengely körül ω szögsebességgel forgó merev test a tengelyt rögzítő szerkezetre az (1)-ből és
(3)-ból adódó –F' erőt és –M' forgatónyomatékot fejti ki; ezek iránya a testhez képest állandó, azaz a testtel együtt forog.

Gyors forgásnál az erő és a forgatónyomaték nagysága – ha a súlypont nincs pontosan a tengelyen, ill. ha a Θyz és Θzx eltérítési nyomatékok nem
zérusok – igen nagy lehet, amit a csapágyak és a tengely méretezésénél figyelembe kell venni.

Szabad tengelyekről nem merev testekkel kapcsolatban is beszélhetünk. Így pl. a szaltónál az ugró testének súlypontján átmenő kereszttengely, a
korcsolyázó forgásánál a hossztengely a szabad tengely. Az ugró vagy a korcsolyázó a szabad tengelyre vonatkozó Θ tehetetlenségi nyomatékot



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

238

forgás közben jelentékenyen meg tudja változtatni, s így az ω szögsebesség is megváltozik az impulzusnyomaték megmaradásának megfelelően
[Θω = const; 40. § 3 b)].

48. §. Az erőmentes pörgettyű. A pörgettyű impulzusnyomatéka

1. Pörgettyűnek nevezünk a fizikában egy tetszőleges alakú és tömegeloszlású merev testet akkor, ha a test egy rögzített vagy rögzítettnek képzelhető
pontja (O) körül foroghat.47 Általános esetben, amelyben a testnek az O ponthoz tartozó fő tehetetlenségi nyomatékai (ΘΑ, ΘB, ΘC) különböznek
egymástól, a mozgás igen bonyolult. Ezért csak a gyakorlatban is legtöbbször alkalmazott szimmetrikus pörgettyűvel foglalkozunk, amelynél az

említett három fő tehetetlenségi nyomaték közül kettő egyenlő egymással:  (vagyis az O-hoz tartozó tehetetlenségi ellipszoid forgási
ellipszoid, 44. § 3.), és ezenkívül a test súlypontja a C szimmetriatengelyen van. Szimmetrikus pörgettyű tehát pl. egy homogén henger vagy más
forgástest, ha a rögzített O pont a test C szimmetriatengelyének valamelyik pontja. Az alkalmazásokban rendszerint „lapos” pörgettyűk fordulnak
elő. Ezek tehetetlenségi nyomatéka a szimmetriatengelyre vonatkozólag a legnagyobb, vagyis ΘC > ΘΑ, míg a „hosszúkás” pörgettyűknél ΘC < ΘΑ

a gömbi pörgettyűknél pedig 

Az „erőmentes pörgettyűnél” a külső erőknek az O pontra vonatkozó forgatónyomatéka zérus. Ezért, hogy a nehézségi erő forgatónyomatékot
ne gyakorolhasson, O-nak egybe kell esnie a test súlypontjával: O ≡ S. Ez megvalósítható pl. a pörgettyű R rúdján eltolható nehezék megfelelő
beállításával (48,1. ábra) vagy a Cardano-féle felfüggesztéssel (48,2. ábra).

48,1. ábra -

47 Pl. az elhajított diszkosznak vagy a kerékpár első kerekének a súlypont körüli mozgásánál magának a súlypontnak mozgását gyakran – legalábbis első közelítésben – figyelmen kívül hagyhatjuk,
és így a nyugvónak képzelt súlypont körül forgó diszkoszt vagy a kereket is pörgettyűnek tekinthetjük.
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48,2. ábra -

Ha pl. a 48,1. ábrán feltüntetett erőmentes pörgettyűt szimmetriatengelye körül gyors forgásba hozzuk (úgy, hogy az R rudat megfogva, a K
korongot az asztalon végighúzzuk, vagy a korongra csavart fonalat lerántjuk), majd óvatosan, a tengely oldalirányú meglökése nélkül az állványra
tesszük, a szimmetriatengely helyzete változatlanul megmarad. Ebben még semmi új nincsen, mert hiszen a szimmetriatengely szabad tengely.
Ha azonban a tengelyt oldalirányban meglökjük, a lökés után – amikor a pörgettyű már ismét erőmentes – a szimmetriatengely kúpfelületet ír le. A
mozgásról közelebbi felvilágosítást kapunk, ha a pörgettyű rúdján levő L kartonlapra ragasztott újságpapirost is megfigyeljük. Ezen a betűk egyenletes
szürkeségbe olvadnak, csak egy mindig változó helyzetű P pont kis környezetében ismerhetők fel. A P pontot az O rögzített ponttal összekötő egyenes
nyilvánvalóan nem más, mint a kinematikában említett pillanatnyi forgástengely. A megfigyelő szerint ez a tengely is és a szimmetriatengely is egy-
egy kúpfelület mentén mozog ugyanazzal a szögsebességgel, és a két kúp közös tengelyének helyzete a térben állandó marad (a testhez viszonyítva
természetesen nem). Az utóbbi tengely az ún. impulzusnyomaték- vagy röviden impulzustengely, amely a pörgettyű N impulzusnyomatékának irányát
jelzi.

A szimmetrikus pörgettyű mozgásánál tehát három tengely játszik lényeges szerepet: a pörgettyű alakjából közvetlenül szembetűnő
szimmetriatengely (C tengely), az említett módon láthatóvá tehető, az  szögsebességvektor irányába mutató pillanatnyi forgástengely (  tengely),
valamint az impulzusnyomaték irányába mutató, közvetlenül nem látható impvlzustengely (N tengely). Ezekkel a fenti tapasztalatok így foglalhatók
össze: A szimmetriatengely és a pillanatnyi forgástengely állandó szögsebességgel egy-egy körkúpot ír le a térben állandó impulzustengely körül
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úgy, hogy a három tengely mindig egy síkban fekszik: az erőmentes pörgettyűnek ezt az általános mozgását nutációnak hívjuk (48,3. ábra). Speciális
kezdőfeltétel mellett – a kísérletnél az említett lökés hiányában, mint láttuk – a három tengely egybeeshetik, vagyis a nutáció szabad tengely körüli
forgásra egyszerűsödhetik („nutációmentes pörgettyű”).

48,3. ábra -

A szimmetriatengely által leírt ún. nutációs kúpon kívül az ábra még két másik kúpot is feltüntet. Az egyik a gondolatban a pörgettyűhöz rögzített
„polhodia-kúp”, amelynek tengelye a szimmetriatengely, a másik kúp pedig a térhez rögzített, azaz az inerciarendszerben állandó helyzetű
„herpolhodia-kúp”, amelynek tengelye az impulzustengely; a két kúp a pillanatnyi forgástengely mentén érinti egymást. E két kúp segítségével a
pörgettyű mozgását úgy jellemezhetjük, hogy a polhodia-kúp gördül a herpolhodia-kúp mentén. – A valóságban az alátámasztás helyén fellépő
súrlódás miatt a nutáció szögsebessége, valamint a C és az  tengelynek az N tengellyel bezárt szöge lassan csökken.

A nutáció értelmezése az impulzusnyomaték megmaradásának tételén (N = const; 40. §) alapszik. N meghatározása céljából tegyük fel, hogy a t
időpillanatban az  vektorral egybeeső pillanatnyi forgástengely és a C szimmetriatengely a 48,4. ábra síkjában vannak, és bontsuk fel az -t a C
tengely és az erre merőleges A tengely menti ωC ill. ωA komponensekre. Az N megfelelő komponensei (a rögzített tengely körüli forgásnál talált Nz
= Θωz összefüggés analógiájára, alább igazolandó módon):

 ((1). egyenlet)
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48,4. ábra -

Az ezekből a komponensekből megszerkesztett N vektor az N = const tétel értelmében mindig az ábrázolt helyzetben marad. A C tengely azonban
az előbb tekintett t időpontot követő kis Δt idő alatt, a testnek az  tengely körüli kis elfordulása következtében, kilép a rajz síkjából; hasonlóan
elhagyja a rajz síkját az  tengely is, mert hiszen ez csak pillanatnyi és nem állandó helyzetű forgástengely. Részletesebb meggondolásokkal ki
lehetne mutatni, hogy a C és az  tengelyek úgy mozognak, mintha a 48,4. ábrát az N tengely körül állandó szögsebességgel forgatnánk, ami
megfelel a 48,3. rajz szerinti ábrázolásnak.

2. A pörgettyű impulzusnyomatéka és  szögsebességvektora közti összefüggés, amelyet egy speciális esetben az eddig bizonyítás nélkül közölt
(1) egyenletek fejeznek ki, bármely pörgettyűnél könnyen megállapítható. A (40,5) általános definíció alapján a merev test impulzusnyomatéka a test

egy rögzített O pontjára vonatkozólag:  ahol  és vi a test egy Pi pontjának sebessége. A (30,2) szerint:  és így]

 ((2). egyenlet)

Az i indexet egy pillanatra elhagyva, az kétszeres vektorszorzat x komponense:

Innen (2) alapján, mi-vel való szorzás és összegezés után:
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másik két komponens hasonló kiszámításával és a (44,8 és 9)-ből ismert Θxx, Θxy, = Θyx stb. jelölésekkel kapjuk, hogy a pörgettyűnél az N és 
vektorok közti általános összefüggés:

 ((3). egyenlet)

Ha az N és  vektorok komponenseit a térben rögzített OXYZ koordináta-rendszerre vonatkoztatjuk, akkor az xi, yi, zi koordináták időbeli változása
miatt a Θxx, Θxy, … tehetetlenségi és eltérítési nyomatékok függnek az időtől; ha viszont egy, a testhez rögzített OXYZ rendszert veszünk alapul, akkor
a Θxx, … mennyiségek állandók. A testhez rögzített rendszer tengelyei úgy választhatók meg, hogy egybeessenek a test A, B, C fő tehetetlenségi
tengelyeivel. Ebben az esetben a 44. § 3. szerint az eltérítési nyomatékok eltűnnek, és így a pörgettyűhöz rögzített OABC főtengely rendszerben
az N és  közti összefüggés:

 ((4). egyenlet)

Szimmetrikus pörgettyűnél (ΘA = ΘB) az OAB síkban fekvő és O-n átmenő összes tengelyek egyenértékűek, bármelyik ilyen tengely A tengelynek
választható, s így az N és  vektorok valóban felbonthatók az (l)-ben felírt két komponensre: NA = ΘAωA, NC = ΘCωC.

A (4)-ből látható, hogy az N és vektorok csak akkor egy irányúak ha  az egyik fő tehetetlenségi tengely irányába mutat. Ha az  és így az N is
egy pillanatban ilyen irányba mutat, és a pörgettyűre külső forgatónyomaték nem hat, akkor az N = const tétel szerint az N, s ezzel az , vagyis a
forgástengely iránya is változatlan marad. Így újból arra a tételre jutottunk, hogy szabad tengely csak valamelyik fő tehetetlenségi tengely lehet.

A (3) és (4) összefüggések általánosabb szempontból is figyelemre méltók. Mint a 43. §-ból tudjuk, a merev test egyenes vonalú (pl. z irányú) haladó
mozgásánál az impulzusra vonatkozó Iz = mvz egyenletnek teljesen megfelel a rögzített Z tengely körüli forgásnál az impulzusnyomatékra vonatkozó
Nz = Θzzωz egyenlet. A görbe vonalú haladó mozgás és a pont körüli forgás között, bár a szabadsági fokok száma mindkét esetben 3, már nincs
ilyen szoros analógia. Míg ugyanis az I = mv vagy az ezzel egyenértékű Ix = mvx, Iy = mvy, Iz = mvz egyenletekben az impulzus és a sebesség
közti kapcsolatot egyetlen skaláris mennyiség, a test m tömege közvetíti, addig az impulzusnyomaték és szögsebesség közti (3) összefüggésben
általában 6 független mennyiség szerepel: Θxx, Θxy, … tehetetlenségi és eltérési nyomatékok. Ez a 6 mennyiség együttesen egy (másodrendű,
szimmetrikus) „tenzort” határoz meg, az ún. tehetetlenségi tenzort.

49. §. A pörgettyű forgatónyomaték hatása alatt. Alkalmazások

48 Amikor az S az O alatt van, pörgettyűs ingáról beszélünk.
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1. A súlyos pörgettyű precessziója. Ha a 48,1. ábrán feltüntetett szimmetrikus pörgettyű S súlypontját a nehezék eltolásával az O alátámasztási pont
fölé (vagy alá48) helyezzük, a pörgettyűre külső erő, speciálisan a nehézségi erő forgatónyomatékot gyakorol; az ilyen pörgettyűt röviden súlyos
pörgettyűnek hívjuk.

A szimmetriatengelye körül gyors forgásba hozott és ferdén az állványra tett súlyos pörgettyű nem billen le, hanem a szimmetriatengely a rá ható
erő irányára merőlegesen tér ki, és függőleges tengelyű körkúp palástja mentén mozog (49,1. ábra, amely a később szükséges jelöléseket is
tartalmazza). A súlyos pörgettyűnek ezt a mozgását, amely a játékpörgettyűvel („csigával”) kapcsolatban közismert, precessziónak nevezzük.49

Pontosabb megfigyelések szerint a precesszió általában nem szabályos. Ha ugyanis a kezdeti megpörgetés nem nagyon gyors, vagy ha megvárjuk,
amíg a C szimmetriatengely körüli forgás ωC szögsebessége a súrlódás miatt egyre kisebb lesz, akkor a szimmetriatengely körkúp menti mozgásához
észrevehető ingadozások is járulnak; ezek annál nagyobbak és lassúbbak, minél kisebb az ωC.

49,1. ábra -

A súlyos pörgettyű szimmetriatengelye tehát általában a 49,2. ábrán feltüntetett típusú mozgást végzi, és csak megfelelően gyors megpörgetés (nagy
ωC) esetén – amikor a tengely igen kicsiny és gyors ingadozásai közönséges megfigyeléssel nem vehetők észre – lesz a mozgás látszólag szabályos
vagy pszeudoreguláris precesszió. (Alkalmas kezdeti lökéssel megvalósítható a teljesen szabályos vagy reguláris precesszió is.)

49 Általában precessziónak hívjuk egy egyenesnek körkúp menti egyenletes mozgását. Ilyen értelemben az erőmentes pörgettyű mozgásánál is a C és az  tengelyek precessziójáról beszélhetnénk
(48. §), de ott inkább a nutáció elnevezés honosodott meg.
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49,2. ábra -

A mozgás értelmezése az impulzusnyomaték tételén, a dN/dt = M egyenleten alapszik (40. §). A következőkben gyors pörgettyűt veszünk alapul,
amelynek a C szimmetriatengely körüli ωC szögsebessége sokkal nagyobb a (7-re merőleges A tengely körüli, a kezdeti meglökésből és a

külső forgatónyomatékból származó ωA szögsebességnél: Ebben az esetben [a (48,1) szerinti  összefüggések és a lapos

pörgettyűre vonatkozó  miatt] az is fennáll, hogy Más szóval, a gyors pörgettyűnél az impulzustengely (N) és a pillanatnyi forgástengely
( ) közelítőleg egybeesnek a C szimmetrialengellyel. Mármost dN/dt = M-ből az N-nek kis Δt idő alatti megváltozása:

 ((1). egyenlet)

A Δt idő alatt tehát az impulzusnyomaték N-ről a 49,3. ábrán megszerkesztett N + ΔN-re változik meg, vagyis az N iránya közeledik az M
forgatónyomaték irányához: A gyors pörgettyűnek az (N vektorral közelítőleg egybeeső) szimmetriatengelye úgy igyekszik beállni, hogy az M
forgatónyomaték-vektorral párhuzamos és egy irányú legyen; ez a „párhuzamosságra való törekvés” tétele.
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49,3. ábra -

A 49,1. ábra esetében a C szimmetriatengellyel egy irányúnak tekinthető N vektor a t időpillanatban a rajz síkjában van, az M forgatónyomaték pedig
a rajz síkjára merőlegesen befelé mutat. A fenti tétel szerint ebbe az irányba mozdul el a Δt idő alatt az N is, és az ábrán N + ΔN-nel jelölt helyzetbe
jut. Abszolút értéke nem változik meg, mert a kis ΔN = MΔt változás, amelynek nagysága az ábra szerint |ΔN| = N sin ϑ Δφ, merőleges az N-re. A t
+ Δt időben a nagyságra nézve változatlan forgatónyomaték már az N + ΔN-re merőleges, úgyhogy a tengely a következő Δt időköz alatt ismét Δφ
szöggel továbbfordul és így tovább, vagyis valóban az ábrán feltüntetett nyílásszögű kúp mentén mozog, precessziót végez.

A precesszió általában azért nem szabályos, mert a fentiek szerint a C és  tengelyek az N tengellyel nem esnek pontosan egybe, hanem az N körül
lényegében az erőmentes pörgettyűnél megismert nutációkat végzik. Ezek a precesszióhoz járuló nutációk eredményezik a szimmetriatengely 49,2.
ábra szerinti mozgását, amelyről csak részletes számítások adhatnak pontosabb felvilágosítást.

A gyors pörgettyűnél, amelynél a kicsiny nutációktól eltekinthetünk, a precesszió Δφ/Δt = ωΡ szögsebességét könnyen meghatározhatjuk. Az előzők

alapján |ΔΝ| = N sin ϑ Δφ = MΔt, azaz Δφ/Δt = ωΡ = M/(N sin ϑ). A 49,1. ábra szerint M = mgs sin ϑ (ahol ), a gyors pörgettyűnél pedig N ≈
Nc = ΘCωC. Ezért – közelítőleg – a precesszió szögsebessége:

 ((2a–b). egyenlet)

Az ωΡ tehát adott mg súlyú és ΘC tehetetlenségi nyomatékú pörgettyűnél az s-sel egyenesen, ωC-vel fordítva arányos. Ezt kísérletileg a 49,1. ábrán
feltüntetett pörgettyűnél a nehezék eltolásával és a kezdeti megpörgetős változtatásával könnyen igazolhatjuk.

A precesszió pl. fonálra függesztett pörgettyűvel (49,4. ábra) vagy a Fessel-féle giroszkóppal (49,5. ábra) is tanulmányozható. Az utóbbinál a
pörgettyűt tartó rudat a G súlyú nehezék kiegyensúlyozza, a pörgettyű ekkor még erőmentes. A forgatónyomaték az mg súlyú másik nehezéktől

származik, és kényelmesen változtatható. Mindkét ábra feltünteti a C szimmetriatengely irányát is jelző impulzusnyomatékot – gyors
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pörgettyűnél Nc ≈ N –, az M forgatónyomatékot és a precesszió  szögsebességvektorát. (Az M, N,  vektorok mindegyikének iránya az ismert
definíciók szerint, a jobb menetű csavarnak megfelelően adódik.)

49,4. ábra -

2. A pörgettyűnyomaték. A gyors pörgettyűre vonatkozó (2a) egyenletből M = ωPNC sin ϑ. Ennek az összefüggésnek az  alakú

általánosítása is érvényes, mert a 49,4. és 5. ábrák szerint az vektorszorzat iránya az M irányával megegyezik. Ezek szerint a gyors, azaz

szimmetriatengelye körül nagy szögsebességgel forgó pörgettyűnél az  szögsebességű precesszió fenntartásához

 ((3). egyenlet)

külső forgatónyomaték szükséges.

Az M forgatónyomatékot nemcsak a nehézségi erő, ill. a Föld gyakorolhatja a pörgettyűre, mint az eddigi példákban, hanem más erő, ill. más test

is. Erre a testre a pörgettyű a kölcsönhatás törvénye értelmében M* = –M forgatónyomatékot fejt ki: A gyors pörgettyű a szimmetriatengelyét 
szögsebességű precesszióra kényszerítő testre

 ((4). egyenlet)

forgatónyomatékot gyakorol, amelyet pörgettyűnyomatéknak nevezünk. Az M és M* ugyanúgy viszonylanak egymáshoz, mint pl. a zsinórral
körpályára kényszerített testre ható centripetális erő és ellenereje.
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A pörgettyűnyomatékot, ill. az ennek megfelelő erőt közvetlenül érzékelhetjük pl. a Fessel-féle giroszkópnál (49,5. ábra) – ha ennek tengelyét az mg
súlyú nehezék helyett kezünkkel nyomjuk lefelé –, vagy még inkább egy forgó biciklikerék tengelyének elforgatásakor (49,6. ábra).

49,5. ábra -

49,6. ábra -

A kerületén ólomkarikával ellátott,  szögsebességgel forgó biciklikerék tengelyét tartsuk két kezünkkel a P és Q pontokban pl. vízszintes helyzetben,
majd próbáljuk meg a tengelyt a rajz síkjában az O súlypont körül pl. balra elforgatni. Az elforgatáshoz, amely a szimmetriatengelynek a rajz síkjából

kifelé mutató  szögsebességű precesszióját jelenti, (3) szerint a felfelé irányuló  forgatónyomaték szükséges. Ezt azáltal fejtjük ki, hogy
a tengelyre bal kezünkkel a rajz síkjára merőlegesen kifelé, jobb kezünkkel a befelé mutató F, ill. –F erőt gyakoroljuk. A pörgettyű-nyomatékból

kifolyólag a tengely az ezekkel ellentett F*, ill. –F* erőt fejti ki kezünkre: bal kezünket befelé, jobb kezünket kifelé húzza. Az erőpár  karját l-lel
jelölve, a forgatónyomaték és az erő nagysága:
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 ((5). egyenlet)

Legyen pl. az r = 0,35 m sugarú kerék peremére erősített ólomkarika tömege m = 10 kg, a C tengely körüli fordulatszám vC = 3 s–1, a precesszió
fordulatszáma (ha a tengelyt pl. 1/4 s alatt akarjuk függőlegesre állítani) vP  = 1 s–1. Ekkor ΘC ≈ mr2 = 1,2 kg m2, (ωC = 6π s–1, ωP = 2π s–1; így
(5)-ből M = 144 kg m2 s–2, ≈ 14,4 kpm, és pl. l = 0,4 m esetén F = 36 kp. Ekkora nyomatékot, ill. erőt alig tudunk kifejteni, s így érthető, hogy az
említett elforgatás megkísérlésénél a pörgettyű tengelye az ábrán jelzett F* és –F* irányokba billenti kezünket, ha pedig a kísérletet forgózsámolyon
végezzük, a zsámolyt elforgatja [40. § 2. d)].

3. A pörgettyű alkalmazásai. A pörgettyű fő tulajdonságai – a szabad tengely körüli forgás stabilitása, a forgatónyomaték hatására keletkező
precesszió és a szimmetriatengely elforgatásakor fellépő pörgettyűnyomaték – számos jelenség értelmezésénél szerepet játszanak, és sok
alkalmazást tesznek lehetővé.

A szabadon mozgó testeknél fellépő „pörgettyűhatások” egyike a Föld tengelyének precessziója. Földünk alakja nem gömb, hanem közelítőleg
forgási ellipszoid (55. § 1.), amelynek szimmetriatengelye a földpálya síkjának, az ekliptikának normálisával 23,5° szöget zár be. Emiatt a Nap
(a 49,7. ábrán túlozva feltüntetett „kidudorodásnak” hozzá közelebb eső részét nagyobb erővel vonzván, mint a távolabbit) a forgó Földre a
vonzóerőn kívül forgatónyomatékot is gyakorol, amely a földtengely „felállítására” törekszik. Hasonló értelemben hat a Hold is. A forgatónyomaték
hatására a földtengely 23,5° fél nyílás szögű precessziós kúpot ír le 25 800 év periódussal. Ennek megfelelően változik az ekliptika és az égi
egyenlítő metszéspontjainak, a tavasz- és az őszpontnak helyzete is, továbbá a sarkcsillagnak (közelítőleg a földtengely meghosszabbításában
fekvő állócsillagnak) a szerepét idővel más állócsillag veszi át. A földtengely precessziójához a Nap, a Föld és a Hold relatív helyzete szerint változó
forgatónyomaték miatt periodikus ingadozások is járulnak. Ezek az ún. asztronómiai nutációk nem tévesztendők össze a súlyos pörgettyűnél említett
okból a Földnél is fellépő, de elenyészően kicsiny Chandler-féle nutációkkal.
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49,7. ábra -

Egyes szabad mozgások stabilizálása céljából a testet gyors forgásba hozzák. Így pl. a helyesen elhajított diszkosz szimmetriatengelyének mint
forgástengelynek iránya a stabilitás miatt a légellenállás befolyása ellenére is közelítőleg változatlan marad (49,8. ábra). A korong ezért a pálya
második részében a légellenállás irányához képest hasonló helyzetű, mint a repülőgép szárnyfelülete (83. §), és így a levegő felhajtó ereje miatt
lényegesen messzebbre repül a hajítási parabolának megfelelő távolságnál.

49,8. ábra -

A diszkoszhoz hasonlóan elhajított kartonkorong (pl. söröspohár-alátét, 49,9. ábra) C szimmetriatengelye a jóval kisebb tehetetlenségi nyomatékkal
járó kisebb stabilitás miatt már nem tartja meg irányát, hanem a légellenállásból származó, vízszintes irányú M forgatónyomaték hatására elfordul
úgy, hogy végül vízszintes helyzetbe, azaz a korong síkja függőleges helyzetbe jut. A „vont csövű” fegyverből kilőtt lövedéknél, amely a cső belső falán
alkalmazott csavarvonalas bemarás miatt jön hossztengelye körüli forgásba, a tengely a lövedék helyzetével változó légellenállás miatt részleteiben
bonyolult precessziós mozgást végez. Ennek eredményeképpen a tengely közelítőleg mindig a röppálya irányába mutat (49,10. ábra), úgyhogy a
lövedék a csúcsával ér célba, de a függőleges kilövési síktól oldalirányban eltér.
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49,9. ábra -

49,10. ábra -

A kényszermozgások stabilizálásánál szerepet játszó pörgettyűhatások egyik példáját láthatjuk a kormány nélküli kerékpározásnál [bár itt még egy
másik, általában fontosabb hatás is fellép, l. 52. § 2. a)]. Ha a sebesen haladó kerékpáros valamilyen oknál fogva abból a helyzetből, amelyben
súlypontja a két kerék közős, függőleges síkjában van, pl. jobbra kibillen, akkor a nehézségi erő az első kerékre a 49,11. ábrán feltüntetett M
forgatónyomatékot gyakorolja. Az M hatására a kerék C szimmetriatengelye precessziót végez – az N impulzusnyomaték a kormány tengelye körüli
elfordulással az N + ΔN irányba jut –, vagyis a kerék jobbra kanyarodik. Ily módon viszont az elülső és a hátsó keréknek a talajjal való érintkezési
pontját összekötő „alátámasztási vonal” csakhamar olyan helyzetű lesz, hogy a kerékpáros súlypontján átmenő függőleges egyenes ismét ezen a
vonalon megy át, vagyis a kerékpárnak forgatónyomaték nélküli helyzete automatikusan helyreáll.

A pörgettyűt egysínű vasút stabilizálására, továbbá hajók hossztengely körüli rezgéseinek csillapítására is felhasználták a több tonnás hajópörgettyű
mozgásának megfelelő fékezése útján. A kilőtt torpedó egyenes vonalú mozgását közvetett stabilizálással biztosítják: a beépített pörgettyűnek a
torpedó irányváltozásánál fellépő precessziója az eredeti irányt visszaállító kormányszerkezetet hoz működésbe.
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49,11. ábra -

A gyorsan forgó testek, így motorok, járműkerekek forgástengelyének irányváltozásakor nagy forgatónyomatékok – pörgettyűnyomatékok – léphetnek
fel, amint azt a biciklikerék tengelyének elfordításánál láttuk. Pl. a kanyarodó vonatnál a kerekek tengelyének függőleges egyenes körüli elfordulása
vízszintes irányú pörgettyűnyomatékot eredményez úgy, hogy a kerekek által a külső sínre gyakorolt nyomóerő fokozódik, a belsőre gyakorolt
nyomóerő pedig csökken. Ez a hatás az ugyanilyen értelmű centrifugális erővel együtt (52. §) felboruláshoz vezethet. Hasonlóan, ha a kerekek
tengelye pl. az egyik sín behorpadása következtében vízszintes tengely körül megbillen, a fellépő függőleges irányú forgatónyomaték kisiklást
okozhat. A repülőgép irányváltoztatásainál a pilótának tekintetbe kell vennie a légcsavarnál fellépő pörgettyűnyomatékokat, másrészt viszont
alkalmasan beépített pörgettyű mint elfordulásjelző alkalmazható.

A pörgettyűnyomaték felhasználható malmokban az őrlési nyomás növelésére. A vízszintes tengely körül forgó két malomkerék szimmetriatengelye,
amely az O pontban csuklós szerkezettel kapcsolódik egy függőleges tengelyhez, függőleges tengely körül forog („kollerjárat”, 49,12. ábra). Emiatt pl.

a jobb oldali kerék (4) szerint az  forgatónyomatékot gyakorolja a K vízszintes malomkőre, úgyhogy a kerék és a K kő közé tett megőrlendő
anyagra (pl. öntödei homokra, kerámiai alapanyagokra) ható nyomóerő lényegesen nagyobb a kerék súlyánál.

A pörgettyűs iránytűvel és a mesterséges horizonttal az 54. §-ban foglalkozunk.
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49,12. ábra -

F) A MECHANIKAI JELENSÉGEK EGYMÁSHOZ KÉPEST MOZGÓ
VONATKOZTATÁSI RENDSZEREKBEN

Már a Newton-féle első axiómánál hangsúlyoztuk, hogy a mechanika alaptörvényei nem akármilyen vonatkoztatási rendszerben (koordináta-
rendszerben), hanem inerciarendszerben érvényesek. Az eddig vizsgált mozgások túlnyomó részében „Földhöz rögzített” koordináta-rendszert,
a bolygómozgásnál „állócsillagokhoz rögzített” rendszert vettünk alapul, és átmenetileg feltételeztük, hogy mindkét rendszer – legalábbis
megközelítéssel – inerciarendszernek tekinthető. Egyrészt ennek a kérdésnek pontosabb tanulmányozása céljából, másrészt pedig azért, mert
sokszor természetesebbnek látszanék a mozgásokat pl. a Földhöz képest mozgó járművekre vonatkoztatni, a következőkben megvizsgáljuk, hogy
a mechanika alaptörvényei egymáshoz képest mozgó koordináta-rendszerekben módosulnak-e, ill. hogyan módosulnak.

50. §. Egyenes vonalú egyenletes transzlációt végző koordináta-rendszerek. A Galilei-féle relativitási elv

A Földhöz képest ideálisan egyenes vonalú egyenletes mozgásban levő vonat utasa a vonat mozgásából nem „érez” semmit, a lefüggönyözött
fülkében nem tudja megállapítani, hogy a vonat mozog-e vagy sem. Az elejtett golyó vagy a meglökött inga mozgását pontosan ugyanolyannak
találja, akár mozog a vonat, akár áll, és semmi más mechanikai kísérletből sem tud a vonat sebességére következtetni. Az említett vonathoz rögzített
K' koordináta-rendszerben tehát a mozgások ugyanúgy írhatók le, mint a Földhöz rögzített K rendszerben. Ennek általános megfogalmazása a
klasszikus mechanika relativitást elve vagy a (jóval Galilei kora után felismert) Galilei-féle relativitást elv: Az egymáshoz képest egyenes vonalú
egyenletes transzlációt végző koordináta-rendszerek a mechanikai jelenségek leírása szempontjából teljesen egyenértékűek; ha az egyik ilyen
rendszer inerciarendszer, akkor a másik is az.

A relativitási elv megvilágítása céljából tegyük fel, hogy a K(OXYZ) koordináta-rendszerhez képest egy Κ'(Ο'ΧΎ'Ζ') rendszer irány és nagyság szerint
állandó v0 transzlációs sebességgel – forgás nélkül – mozog; a két rendszer kezdőpontja a t = 0 időpillanatban essék egybe. Ekkor nyilvánvalóan

 (50,1. ábra). Ha most egy m tömegű anyagi pont helyvektorát a K rendszerben r-rel, a K'-ben r'-vel jelöljük, az ábra szerint
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 ((1a–b). egyenlet)

50,1. ábra -

Ebből differenciálással kapjuk a tömegpont K-ban és K'-ben mutatkozó sebességei közti összefüggést:

 ((2). egyenlet)

Újbóli differenciálással adódik (v0 = const miatt!):

 ((3). egyenlet)

a gyorsulás mindkét rendszerben ugyanaz. A tömegpontra ható F erő (erőtörvény) szintén ugyanaz mind a K-ban, mind a K'-ben nyugvó megfigyelő
számára, mivel az F erő csak a tömegpontnak a többi testhez viszonyított helyzetétől, sebességétől és az időtől függhet, ezeket a tényezőket pedig
mindkét megfigyelő egyformáknak találja. A gyorsulások és az erők egyenlősége miatt a dinamikai alapegyenlet – és a kölcsönhatás törvénye is –
mindkét rendszerben ugyanúgy érvényes:

 ((4a–b). egyenlet)

Ha tehát a K-ban nyugvó megfigyelő pl. a t = 0 időben elejt egy hozzá képest nyugvó testet, akkor a mozgásra nézve az md2r/dt2 = mg egyenletből az
r(0) = 0 és v(0) = 0 kezdőfeltételekkel a szabadesésre vonatkozó r' = gt2/2 összefüggést kapja. Ugyanígy a K'-ben nyugvó észlelő egy hozzá képest
nyugvó test elejtésénél (4b)-ből kiindulva, szintén a szabadesést leíró r' = gt2/2 egyenlethez jut. A két koordináta-rendszer minden más mechanikai
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jelenség leírása szempontjából is egyenértékű, mert a mechanikai jelenségek lényegében a dinamikai alapegyenletre és a kölcsönhatás törvényére
vezethetők vissza.

A Newton-féle „abszolút nyugvó térnek” (13. §) azért nincs fizikai értelme, mert a relativitási elv értelmében egy „abszolút nyugvó” vonatkoztatási
rendszert nem lehet a hozzá képest egyenes vonalú egyenletes transzlációt végző rendszerektől megkülönböztetni. (Nemcsak mechanikai, hanem
más jelenségek alapján sem lehet, l. később.)

51. §. Gyorsuló transzlációt végző koordináta-rendszerek. Tehetetlenségi erő

Ha egy vonat megindul, fékez, vagy görbe vonalú pályán mozog, azaz ha a vonatnak a földhöz képest bármiféle gyorsulása van, ezt a lefüggönyözött
fülkében álló utas magában a fülkében tapasztalt jelenségekből megállapíthatja: pl. az indulásnál hátrabukik, vagy észreveszi, hogy pl. egy hátizsák
lecsüngő szíja nem függőleges stb. Az egymáshoz képest gyorsuló vonatkoztatási rendszerek tehát már nem egyenértékűek.

Jelöljük a földhöz (előadóteremhez) rögzített és átmenetileg inerciarendszernek feltételezett koordináta-rendszert K-val, az ehhez képest a0
gyorsulású transzlációt végző rendszert K'-vel, és vizsgáljuk meg, hogyan írja le és értelmezi a K-ban és a K'-ben levő megfigyelő a következő
kísérleteket.50

a) Kis kocsi vízszintes lapjára golyót helyezünk, majd a kocsit pl. jobbra mozgatjuk a0 = const gyorsulással. Szemléletesebb a kísérlet, ha a kocsira
asztal és szék van erősítve, amelyen megfigyelő foglal helyet (51,1. ábra).

51,1. ábra -

A golyó súrlódása legyen elhanyagolhatóan kicsiny.

50 A kísérleteknél egyszerűség kedvéért egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló transzlációt (a0 = const) veszünk alapul, az általános eredmények azonban – a későbbi (1)–(3) egyenletek – bármely
transzlációra érvényesek. Érvényesek tehát pl. körpálya menti transzlációra is (30,2a ábra), de nem vonatkoznak pl. körpályán mozgó vonatra (30,2b ábra), mert ez a forgó rendszerek közé tartozik,
1. 52. §.
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A K-ban, vagyis az előadóteremben helyet foglaló megfigyelő a jelenséget így írja le: A golyó nyugalomban van, a reá ható erők eredője zérus; a
gyorsuló mozgásba hozott kocsin ülő személy közeledik a golyó felé.

A K'-ben, azaz a kocsiban ülő megfigyelő számára a golyó gyorsulással mozog, nevezetesen az észlelő felé (az ábrán balra) irányuló – a0
gyorsulással. Ha tehát a megfigyelő a dinamikai alapegyenletet alkalmazni akarja, azt kell mondania, hogy az m tömegű golyóra –ma0 erő hat.

b) A kocsin ülő személy a golyót az asztalon egy összenyomásra hitelesített dinamométerrel (amelynek tengelye AB irányú, 51,1. ábra) nyugalomban
tartja. Ha ezután a kocsit jobbra mozgatjuk a0 gyorsulással, a dinamométer rugója összenyomódik, és F0 = ma0 nagyságú erőt jelez.

A K-ban levő megfigyelő szerint a golyó jobbra gyorsul, mert az összenyomott rugó jobbra irányuló F0 erőt gyakorol reá; a golyó gyorsulása: a0 = F0/m.

A K'-ben levő megfigyelő számára a golyó nyugalomban van. A megfigyelő tudja, hogy kezével, a rugó közvetítésével, az előre (az ábrán jobbra)
irányuló F0 = ma0 erőt gyakorolja a golyóra, tehát a golyó egyensúlyát az alapegyenlettel úgy értelmezi, hogy a golyóra az előbbi erőn kívül egy
–ma0 erő is hat.

A kísérletek szerint tehát a K' rendszerben a K-ban is meglevő erőn kívül még egy–ma0 erő hatása is észlelhető. Ezzel kapcsolatban vegyük
figyelembe az (50,1a)-ban felírt r = r' + r0 összefüggést, amelyben most r0 a v0t helyett általánosabb kifejezés, pl. egyenletesen gyorsuló transzláció
esetén a0t2/2. Az r = r0 + r' kétszeri differenciálásából a K-ban és a K'-ben fellépő a, ill. a gyorsulások összefüggése

 ((1a–b). egyenlet)

Az inerciarendszernek feltételezett K -ban azonban fennáll: ma = F, ahol F a tömegpontra ható összes erők eredője. Így,

 ((2a–b). egyenlet)

Ebből következik: Ha egy inerciarendszerhez képest a0 gyorsulású transzlációt végző koordináta-rendszerben a dinamikai alapegyenletet („tömeg ×
gyorsulás = eredő erő”) akarjuk alkalmazni, akkor az inerciarendszerben is fellépő erőkhöz hozzá kell adnunk az

 ((3). egyenlet)

„tehetetlenségi erőt”.

Az elnevezés indokolásául: Egy, a K inerciarendszerben erőmentes test (F = 0) a K' rendszer gyorsulásában éppen tehetetlenségénél fogva nem
vesz részt; K'-höz viszonyított gyorsulása emiatt –a0, és ezt a gyorsulást a K'-ben levő és az alapegyenletet alkalmazó észlelő az = –ma0 erőnek
tulajdoníthatja.

Inerciarendszerben a tehetetlenségi erő nem lép fel – ezért ezt sokan „látszólagos” vagy „fiktív” erőnek nevezik –, a gyorsuló rendszerben azonban
éppúgy jelentkezik és mérhető a hatása, mint az inerciarendszerben is fellépő erőké. Ezt a fenti kísérletek világosan mutatják, és pl. egy vonat hirtelen
lefékezése következtében megsérült utas aligha tagadja.
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További példák. c) A jobbra gyorsuló kocsin álló személynek jobbra kell dőlnie, hogy el ne essék (51,2. ábra). K-ból nézve, az m tömegű utas S
súlypontja a0 gyorsulással mozog, az ehhez szükséges F = – ma0 erő az mg súlynak és a kocsi által az utasra gyakorolt F' kényszererőnek az
eredője. K'-ből nézve, a súlypont nyugalomban van, mert az mg és F' erőkhöz még a szintén a súlypontban támadó 51 Fteh = – ma0 erő is hozzájárul,
és e három erő eredője zérus.

51,2. ábra -

d) Ha egy lift lefelé gyorsul, állandó  gyorsulással, a liftben nyugvó dinamométer a ráfüggesztett golyó mg súlyánál kisebb F erőt jelez. A Földhöz
rögzített K-ból megítélve a golyó lefelé gyorsul, mert mg súlya nagyobb a rugó által a golyóra felfelé kifejtett F erőnél; így a golyó gyorsulása:

 K'-ből megítélve, a golyó nyugszik, mert a rá lefelé ható mg erő egyenlő a felfelé ható F rugóerő és ma0 tehetetlenségi erő összegével:
mg = F + ma0. Mind a két meggondolás szerint a rugó által jelzett erő (amint azt már a 21. § 5.-ben megállapítottuk):

 ((4). egyenlet)

Az a0 = g eset könnyen demonstrálható úgy, hogy valaki, aki kezében tartja a dinamométert a golyóval, leugrik egy létráról.

51 A nem pontszerű test mi tömegű részeire ható –mia0, tehetetlenségi erők az mig súlyokhoz hasonlóan az mi tömegekkel arányosak, és egymással párhuzamosak, eredőjük tehát szintén a súlypontban
támad.
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Az egyenletesen lefelé gyorsuló liftben helyet foglaló megfigyelő számára (4) szerint a test súlyának a szerepét az m(g – a0) erő veszi át, és így pl.

egy l hosszúságú fonálinga lengésideje:  – Az a0 > g esetben a megfigyelő a súly helyett F = m(a0 – g) nagyságú, felfelé mutató erőt

észlelne, és a fonálinga a tetőpont mint stabilis egyensúlyi helyzet körül lengene  lengésidővel.

Az egyenletesen felfelé gyorsuló liftben a megfigyelő a súlynál nagyobb]

 ((5). egyenlet)

erőt méri. Ha nem lenne nehézségi erő, egy felfelé g-vel gyorsuló rendszer utasa olyan erő jelenlétét tapasztalná, amely teljesen egyenértékű a
valóságban fellépő nehézségi erővel (olyan tartományon belül, ahol g állandó).

Amint az előző példák is mutatják, a mozgásoknak inerciarendszerben való tárgyalása helyett gyakran egyszerűbb lehet, ha gondolatban egy gyorsuló
rendszert veszünk alapul, és az erőkhöz a tehetetlenségi erőt is hozzászámítjuk. Így azonnal adódik pl., hogy egy mg súlyú golyónak a gyorsulással
való felemelésénél a kezünkben mint gyorsuló rendszerben nyugvó golyóra az mg + ( – ma), nagyságra nézve m(g + a) erő hat lefelé, vagyis
kezünkkel a golyóra súlyánál nagyobb erőt kell gyakorolnunk. E példából látható, hogy a – ma tehetetlenségi erő lényegében azonos a sztatikái
erőfelfogásnál említett D’Alembert-erővel, l. 26.§.

52.§. Forgó koordináta-rendszerek. A centrifugális erő és a Coriolis-erő

1. Jelentse K ismét a Földhöz (előadó teremhez) rögzített és átmenetileg inerciarendszernek feltételezett vonatkoztatási rendszert, K' pedig legyen a
K-hoz viszonyítva rögzített tengely körül állandó ω szögsebességgel forgó rendszer. Ez a következő kísérletekben lehet pl. egy nagy tehetetlenségi
nyomatékú forgó zsámoly, amelyen a megfigyelő előtt asztal is van, vagy a megfigyelő ölében vízszintes rajztáblát tart. A vízszintes sík és a
forgástengely metszéspontját jelöljük O-val.

a) A forgó zsámolyon ülő megfigyelő a vele együtt forgó vízszintes asztallap P pontjába letesz egy m tömegű golyót, amely a vízszintes
rádiuszvektor irányában tartott dinamométer végéhez van erősítve (52,1. ábra). A dinamométer mω2r nagyságú erőt jelez.

A K-ban nyugvó észlelő szerint a golyó egyenletes körmozgást végez, az ehhez szükséges – mω2r centripetális erőt a megnyújtott rugó gyakorolja
a golyóra (23. § 2.).
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52,1. ábra -

A K'-ben levő megfigyelő számára a golyó nyugalomban van. A megfigyelő azonban tudja, hogy izomereje a rugó közvetítésével a befelé irányuló –
mω2r erőt gyakorolja a golyóra, és ezért arra következtet, hogy a golyóra egy kifelé mutató mω2r erőnek is kell hatnia.

A forgó K' rendszerben levő (vagy K'-vel gondolatban együtt forgó) megfigyelő ezt a radiálisan kifelé irányuló mω2r tehetetlenségi erőt nevezi
centrifugális erőnek:

 ((1). egyenlet)

Az így értelmezett centrifugális erő – teljesen hasonlóan a gyorsuló transzlációt végző rendszerben jelentkező (–ma0) erőhöz – azért „tehetetlenségi
erő”, mert csak a forgó rendszerben (legalábbis gondolatban) helyet foglaló megfigyelőnek kell ezzel az erővel számolnia, hogy a mechanikai
jelenségeket az alapegyenlettel értelmezhesse; inerciarendszerben ilyen erő nincsen!

b) Ha a forgó zsámolyon ülő megfigyelő az asztalon a P pontban nyugalomban tartott, bekormozott golyót elereszti, a golyó elmozdul, és pályáját
felrajzolja az asztalra.

K-ből nézve a (súrlódásmentes) golyó egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, mert erő nem hatván rá, a P pontban előzőleg meglevő v = rω
érintőleges sebességét változatlanul megtartja (52,2a ábra).
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52,2. ábra -

K'-ben a golyónak az asztalra rajzolt pályája az 52,2b ábrán feltüntetett görbe.52 A golyó P-ből a sugár mentén kifelé indul el, amit a megfigyelő az
ebbe az irányba mutató centrifugális erőnek tulajdonít. Abból a tényből azonban, hogy a golyó csakhamar oldalirányban eltér, arra kell következtetnie,
hogy a forgó rendszerben mozgó testre a centrifugális erőn kívül egy másik tehetetlenségi erő is hat, amely merőleges a test sebességére és a
forgástengelyre; ez az erő a Coriolis-erő (Coriolis, 1792–1843).

A Coriolis-erőt egy speciális esetben könnyen meghatározhatjuk a következő kísérlet elemzése útján:

c) A forgó zsámolyon ülő megfigyelő lógpisztolygolyót lő ki a P pontból a vízszintes  sugár irányában, a teremben nyugvó. sugarú kör
mentén meggörbített tábla felé (52,3. ábra). Ha a zsámoly nem forogna, a v sebességgel kilőtt golyó a táblát az A pontban találná el, és a utat ]

 ((2). egyenlet)

idő alatt tenné meg. Valójában a golyó a B pontba jut.

52 A b) ábra 1, …, 4 pontjait úgy kapjuk, hogy az a) ábra OP11, …, OP44 törtvonalait rendre α, … 4α szögekkel jobbra elforgatjuk.
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52,3. ábra -

A teremben (K-ban) nyugvó megfigyelő szerint ugyanis a golyó a P pontot a v torkolati sebesség és az erre merőleges ωr kerületi sebesség eredőjének

irányában hagyja el, és erőhatás hiányában (ti. a golyó súlyától most eltekinthetünk) a PB egyenes mentén mozog sebességgel. Mivel
rendszerint  jó közelítéssel  és a golyó repülési ideje gyakorlatilag a (2)-ben megadott τ. Ez idő alatt a pisztoly csöve P-ből P1-be fordul el,
úgyhogy az OP1 egyenesnek a táblával való C metszéspontjától a golyó B találati pontja a kör mentén a következő távolságban van:

 ((3). egyenlet)

A forgó zsámolyon (K'-ben) levő és – tegyük fel – a forgásról nem tudó megfigyelő a találat pillanatában a golyó helyét nyilván a cső

meghosszabbításában, C-ben várja a B pont helyett. A tapasztalt  oldalirányú eltérést egy, a golyó sebességére merőleges FCor erőnek
tulajdonítja, és az ennek megfelelő a = FCor/m gyorsulást a kis τ idő alatt állandónak feltételezve, s-re az

 ((4). egyenlet)

összefüggést írhatja fel. (3) és (4) alapján ατ2/2=(R – r) ωτ. Innen (2) miatt a „Coriolis-gyorsulás” nagysága:

 ((5). egyenlet)

A fent tárgyalt speciális esetben tehát a tömegpontra ható Coriolis-erő nagysága:
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 ((6). egyenlet)

iránya merőleges a (K'-höz viszonyított) v pillanatnyi sebességre az 52,3. ábrán a szaggatott vonallal jelzett pályánál feltüntetett értelemben. (A
levezetésnél alkalmazott közelítések lényegében annak felelnek meg, hogy a pisztolygolyó nagy torkolati sebessége miatt a Coriolis-erő mellett a
centrifugális erőt elhanyagolhattuk.)

A (6) eredmény akkor is érvényes, ha a v sebesség a forgástengelyre merőleges síkban bármilyen – nemcsak radiális – irányú. Ha azonban v a
forgástengellyel, vagyis az  forgásvektor irányával 90° helyett ϑ szöget zár be, akkor részletesebb meggondolások szerint

 ((7). egyenlet)

d) Közvetlenül „érezhetjük” a Coriolis-erőt annál az ismert forgózsámolykísérletnél, amelyben a kezünkben tartott néhány kg tömegű golyót gyorsan
mozgatjuk. Pl. m = 2 kg, ω = 2πv = 2π · 1 s–1 és v = 2 m s–1 vízszintes irányú sebesség esetében (6)-ból FCor = 16π newton ≈ 5 kp, vagyis a golyó
súlyának több mint kétszerese.

Összefoglalásul: Egy inerciarendszerhez képest  szögsebességgel forgó rendszerben az m tömegű anyagi pontra az inerciarendszerben is fellépő
erőkön kívül hat – mint tehetetlenségi erő – az

 ((8). egyenlet)

és az

 ((9). egyenlet)

itt l a tömegpontnak a forgástengelytől mért irányított távolsága,53 v a tömegpont sebessége a forgó rendszerben. Ha a tömegpont ebben a
rendszerben nyugalomban van, akkor a Coriolis-erő zérus.

Nem egyenletesen forgó rendszerben, azaz ha az -nak akár a nagysága, akár az iránya – a forgástengely iránya – változik, a számítások szerint
egy harmadik tehetetlenségi erő is jelentkezik:

 ((10). egyenlet)

A forgáson kívül a0 gyorsulású transzlációt is végző rendszerben a –ma0 tehetetlenségi erő is figyelembe veendő. Ezek szerint a legáltalánosabban
mozgó vonatkoztatási rendszerben négy tehetetlenségi erő léphet fel; –ma0-nak és (10)-nek külön neve nincsen.

53 Gyakran, főleg síkmozgásoknál r-rel jelöljük, általában azonban r-et inkább a kezdőpontból mért helyvektor jelölésére tartjuk fenn.
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2. Kísérletek és példák a centrifugális erőre; alkalmazások. A sok közül röviden az alábbi példákat említjük, újból hangsúlyozva, hogy a centrifugális
erőt csak akkor lehet és kell tekintetbe vennünk, ha a vonatkoztatási rendszer forgásában legalábbis gondolatban részt veszünk. Sok jelenség
értelmezése így egyszerűbb vagy természetesebb, mint az inerciarendszerben.54

a) Közismert, hogy az r sugarú körív mentén v sebességgel haladó kerékpárosnak, ill. a kerékpár AB síkjának bizonyos a szöggel a kör O középpontja
felé kell dőlnie (l. a vázlatos 52,4. ábrát). Egy olyan vonatkoztatási rendszerben, amely az O ponton átmenő és a kör síkjára merőleges tengely körül
ω = v/r szögsebességgel forog a megfelelő irányban, a kerékpár síkjának (és lényegében a kerékpárosnak is) nyugalomban kell maradnia. Ehhez
szükséges, hogy az S súlypontban támadó mg súly és az mω2r centrifugális erő R eredője az AB egyenesbe essék, mert különben forgatónyomaték
lépne fel az A pontra vonatkozólag. Az említett feltételből a keresett a hajlásszögre nézve:

 ((11). egyenlet)

52,4. ábra -

A talaj síkjának legalábbis közelítőleg merőlegesnek kell lennie az R eredő erőre, mert egyébként az R érintőleges komponensével a tapadási
súrlódás nem tart egyensúlyt, és a kerékpár kifelé csúszik. Ezért a versenypályák külső szélét és hasonló okból a kanyarban a külső vasúti sínt
magasabbra építik, mint a belsőt.

b) Vízszintes rúd mentén eltolható és fonállal összekötött két golyót pl. „centrifugális géppel” megforgatva (52,5. ábra), a golyók a forgó rendszerben
akkor maradnak nyugalomban, ha m1ω2r1 = m2ω2r2, vagyis ha m1r1 = m2r2.

54 Számos esetben ugyanis a vizsgált test a forgó rendszerben nyugalomban van, vagyis a forgó rendszer és a centrifugális erő bevezetésével egy dinamikai probléma gyakran sztatikáira vezethető
vissza. Ebből látható, hogy a centrifugális erő lényegében ugyanaz, mint a 26. § b)-ben említett D’Alembert-erő: mindkettőnek mω2r a kifejezése, és mindkettő az m tömegű testre hat, az előbbi
azonban a „dinamikai erőfelfogásnak”, az utóbbi a „sztatikai erőfelfogásnak” felel meg.
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52,5. ábra -

c) A hajlékony forgó abroncs belapulása (52,6. ábra) a forgó rendszerből megítélve így értelmezhető: az abroncsot a részeit kifelé húzó centrifugális
erők addig deformálják, amíg a deformáció következtében fellépő rugalmas erők éppen egyensúlyt tartanak a centrifugális erőkkel.
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52,6. ábra -

d) Motor tengelyére szerelt kör alakú papiroslap gyors forgásnál olyan „merevvé” válik, hogy fát lehet fűrészelni vele. – Ha vízszintes tengely körül
gyorsan forgó tárcsa peremén levő zárt láncot (vagy gumicsövet) letaszítunk a tárcsáról, a zárt lánc tovább gurul a földön, és akadályokat is átugrik,
akár egy karika.

A zárt láncot, a vele együtt forgó rendszerből megítélve, a részeire ható centrifugális erők tartják „feszített” állapotban (akkor is, ha a lánc nem kör
alakú).

e) Higanyt és vizet tartalmazó, gömb alakú edény gyors forgatásakor a higany gyűrűszerű sávban az edény legtágasabb részén helyezkedik el.
Gyors forgásnál ugyanis a jelen esetben vízszintes irányú centrifugális erő mellett a nehézségi erő elhanyagolható kicsinnyé válhatik, és így a
víznél nagyobb sűrűségű higany ugyanolyan okból jut az edény legkülső részére, mint amiért egy nyugvó edényben, egyedül a nehézségi erő
hatására, az edény aljára kerül. Hasonlóképpen választják szét a folyadékban – pl. tejben – levő különböző sűrűségű anyagokat a centrifugák
vagy szeparátorok. A folyadékokban lebegő részecskék leülepedésének (szedimentációjának) kvantitatív vizsgálatára szolgáló ultracentrifugákban
a fordulatszám meghaladhatja a 100 000/min-ot, a részecskékre ható centrifugális erő pedig a részecskék súlyának milliószorosát.

További alkalmazások: a centrifugális szabályozók és fordulatszámlálók – amelyeket a nyugvó rendszerben levő megfigyelő szempontjából a 23. §-
ban tárgyaltunk –, a centrifugális szárítógépek, szivattyúk stb.
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Az 52,7. ábrán vázolt, megfelelő méretekben cirkuszi mutatványként szereplő kísérlettel kapcsolatban határozzuk meg: minimálisan mekkora h
magasságból kell a (súrlódásmentesnek gondolt) kocsinak elindulnia ahhoz, hogy a körpályán végigfusson. A kocsiból megítélve ehhez az szükséges,
hogy az A tetőpontban a kocsit a pályához nyomó centrifugális erő nagyobb vagy legalábbis akkora legyen, mint a test súlya:

 ((12). egyenlet)

52,7. ábra -

(Ha ez a feltétel teljesül, a centrifugális erő mindenütt nagyobb a súly normális komponensénél.) A kocsi teljes energiája a tetőpontban ugyanaz,

mint az indulásnál:  innen pedig a helyettesítés után a keresett magasság: h=2,5r. Ha kocsi helyett – amelynél a kerekek forgási

energiáját elhanyagoltuk – homogén golyó gördül a pályán, akkor (46,4) szerint  helyébe 0,7  lép, és így h = 2,7r.

53. §. A Föld mint forgó vonatkoztatási rendszer; mozgások a forgó Földön. Az inerciarendszer kérdése

A mechanikai jelenségek nagy részét legtermészetesebb a Földhöz rögzített koordináta-rendszerben vizsgálni, azaz olyan rendszerben, amely az
állócsillagokhoz viszonyítva

 ((1). egyenlet)

szögsebességgel forog. Az eddigiekben csaknem mindig ezt a rendszert vettük alapul, feltételezve, hogy rendszerünk legalábbis az éppen
tanulmányozott mozgás szempontjából inerciarendszernek tekinthető. Az előzők alapján most felmerül az a kérdés, hogy pontosabb vizsgálatoknál
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nem mutatkoznak-e olyan jelenségek, amelyeket a Földön nyugvó megfigyelő csak tehetetlenségi erők – a centrifugális és a Coriolis-erő –
bevezetésével tud értelmezni. Mint alább látni fogjuk, ilyen jelenségek valóban tapasztalhatók, és éppen ezek adnak fontos felvilágosítást az
inerciarendszerre vonatkozólag is.

A centrifugális erőnek tulajdonítható – a földi megfigyelő szempontjából – a Föld lapultsága, valamint a g nehézségi gyorsulásnak és az mg súlynak
a helytől való függése; mg ugyanis a Newton-féle gravitációs erőnek és a hellyel változó centrifugális erőnek az eredője. Ezzel az 55. §-ban
foglalkozunk, most elegendő annyit megjegyeznünk, hogy az mg súly már magában foglalja a centrifugális erőt is, amelyet tehát külön nem kell
tekintetbe vennünk.

A Coriolis-erő hatásainak vizsgálatánál célszerű a Föld  forgásvektorát az 53,1. ábra szerint az  és  vektorok összegére bontanunk úgy, hogy

a ψ földrajzi szélességű P helyen levő megfigyelő számára  függőleges,  pedig vízszintes irányú legyen; nagyságra nézve

 ((2). egyenlet)

53,1. ábra -

Az  megfelel a megfigyelő talppontján átmenő függőleges tengely körüli és az északi féltekén nyugatról keletre – a délin keletről nyugatra –

irányuló forgásnak, az pedig olyan forgást jelent, amelynek tengelye a megfigyelő számára vízszintes észak–déli iránnyal párhuzamosan a Föld

középpontján megy át; az utóbbi forgás mindkét féltekén nyugatról kelet felé irányul. Az  felbontásnak megfelelően az (52,9) szerinti

Coriolis-erőt is az
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 ((3a–b). egyenlet)

erők eredőjének tekintjük, és a következőkben vizsgált mozgásokat két csoportba osztjuk aszerint, amint az FCl vagy FC2 erő befolyása a lényeges.

1. A Coriolis-erő összetevője az északi (déli) féltekén vízszintes síkban mozgó testnél vízszintes, a v sebességre merőlegesen jobbra
(balra) irányuló erőt jelent. Ez az erő játszik szerepet a Foucault-féle ingakísérletben, amelyet Foucault 1851-ben a párizsi Pantheonban 67 m hosszú,
28 kg tömegű ingával végzett. A kísérlet szerint az A pontból lökés nélkül elengedett inga csúcsa a vízszintes síkban olyan típusú görbét ír le, amelyet
az 53,2. ábra szerinti egyszerű „modellkísérletben” pl. az inga testét képező edényből kifolyó tintával könnyen felrajzoltathatunk (53,3a ábra; ha az
ingát az O egyensúlyi helyzetből lökéssel hozzuk mozgásba, a b ábrán látható pályát kapjuk).

53,2. ábra -
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53,3. ábra -

A Foucault-kísérletnek az előadóteremben való bemutatásánál a mennyezetre függesztett, több méter hosszú inga fonalának végét kellő optikai

nagyítással milliméterskálára képezzük le; ily módon a fordulópontnak (az ábrázolt -nél jóval kisebb mértékű) eltolódása már néhány lengés

után jól észrevehetővé válik, Mivel az ívek csaknem egyenesek, az inga mozgását közelítőleg olyan síkmozgásnak tekinthetjük, amelynek
síkja lassan elfordul. A gondos kvantitatív kísérletek szerint a ψ földrajzi szélességű helyen az inga lengési síkja a Földhöz képest

 ((4). egyenlet)

szögsebességgel forog, az északi féltekén az észak–kelet–dél irányban.

Az elfordulás szöge tehát egy teljes lengésidő alatt: ε = Τω sin ψ, úgyhogy pl. nálunk (ω sin 47° = 5,4 · 10–5 s–1) egy 5 m hosszú –T = 4,5 s lengésidejű

– és a = 50 cm amplitúdóval lengő ingánál az 53,3a ábrán megjelölt ívhosszúság 0,12. mm.

A Foucault-féle kísérlet kvalitatív értelmezése a földi megfigyelő szempontjából: Az A pontból elengedett ingát az FC1 erő az északi féltekén (ahol
 az 53,3a ábra síkjára merőlegesen kifelé mutat) jobbra téríti el, úgyhogy az inga görbe vonalú pályán a fél rezgésidő alatt B-be jut, majd B-ből

újabb fél rezgésidő alatt, sebességéhez képest szintén jobb felé eltérítve C-be, és így tovább. Az FC1 erő hiányában a v sebességű inga a kis Δt
idő alatt Δs = vΔt -vel mozdulna el a lengési síkban, az FC1 erő hatására azonban erre a síkra merőlegesen is elmozdul, éspedig (3a) szerint a

szakasszal. A Δt idő alatt a rezgési sík az 53,4. ábra szerint Δα = Δs'/Δs = ω1Δt szöggel fordul el, vagyis az elfordulás Δα/Δt
szögsebessége valóban ω1 = ω sin ψ.
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53,4. ábra -

Az állócsillagokhoz rögzített rendszerből megítélve a Föld valamelyik sarkán lengő inga lengési síkja változatlan helyzetű, az inga alatt a Föld fordul
el ω szögsebességgel; a ψ szélességű helyen levő inga lengési síkjához viszonyítva a Föld szögsebessége az 53,1. ábra alapján ω1 = ω sin ψ.

Ugyancsak az FC1 erő megnyilvánulása pl. az északi féltekén a lövedékek jobbra való eltérése. Ez az erő játszik szerepet – a kisebb nyomású
helyekre áramló levegőnek eltérítése útján – az északkeleti és délkeleti passzátszelek, valamint a ciklonok keletkezésénél is (l. az északi féltekére
vonatkozó 53,5. ábrát).

53,5. ábra -
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2. A Coriolis-erő  összetevője egy függőlegesen lefelé mozgó testnél az 53,1. ábra szerint kelet felé irányuló erőt jelent mindkét féltekén.
Ennek az erőnek tulajdonítható a szabadon eső testek kelet felé való eltérése (Benzenberg, 1802). Az eltérés a mi szélességi körünkön 100 m esési
magasságnál kereken 1,5 cm. – Az állócsillagokhoz rögzített rendszerből megítélve, az eltérés oka egyszerűen az, hogy a felszín A pontja feletti B
pontból való elejtés pillanatáig a Földdel együtt forgó test a kelet felé irányuló sebességét az elejtés után is megtartja, s mivel ez a sebesség nagyobb
az A talppont sebességénél, a test egy A-tól keletre fekvő pontban ér földet.

Ha egy test a kelet–nyugati irányban mozog, az FC2 erő az 53,1. ábra szerint függőlegesen lefelé mutat, hatása tehát a nyugat (kelet) felé mozgó
testek látszólagos súlynövekedésében (súlycsökkenésében) nyilvánul meg. Ezt a hatást Eötvös-effektusnak hívják, mivel kísérleti kimutatása Eötvös
nevéhez fűződik.

A súlyváltozás nagysága (3b) szerint: FC2 = 2mvω cos ψ, amely nálunk pl. egy 70 kg tömegű és 1 m s–1 sebességű testnél 1 grammsúlynak felel
meg. Az egyenlítőn kelet felé 8 km/s sebességgel kilőtt lövedék súlycsökkenése egyenlő lenne a súllyal, vagyis a lövedék „súlytalan” lenne.

Eötvös kísérleti berendezésének fő része függőleges tengely körül gyorsan forgó mérleg, amelynek serpenyőit az A és B egyenlő tömegű testek
helyettesítik (53,6. ábra). Ha pl. az ábrázolt helyzetben A éppen nyugat felé – a rajz síkjából kifelé – mozog, akkor A „nehezebb” B-nél, vagyis a bal
oldali karnak le kellene billennie. A forgatónyomaték negyed fordulat után zérus, de fél fordulat után ismét a bal oldali, most B-t tartó kart billenti le
és így tovább. E periodikusan változó forgatónyomatékok a mérlegrudat rezgésekre kényszerítik, amelyek jól kimutathatók, ha a fordulatszámot és
a mérleg saját lengéseinek frekvenciáját megfelelően összehangolják a hatásnak „rezonancia” útján való erősítése céljából.

53,6. ábra -

3. Az inerciarendszer kérdése. A Foucault-féle ingakísérlet, a szabadon eső testek pályájának a függőleges iránytól való eltérése, az Eötvös-effektus
és még más, hasonló kísérletek a Föld forgásának dinamikai bizonyítéka. Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a kísérletek elvileg, a csillagászati
megfigyelésekkel ellentétben, a Földnek nem az állócsillagokhoz, hanem a (most még ismeretlennek tekintett) inerciarendszerhez viszonyított
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forgását igazolják, s így éppen az inerciarendszerre nézve adnak felvilágosítást. így pl. a Foucault-kísérlet szerint a Föld nem lehet inerciarendszer
– mert ebben az inga lengési síkjának állandó helyzetűnek kellene lennie –, de inerciarendszerként szolgálhat a kísérlet hibahatárain belül egy
olyan rendszer, amelynek z tengelye a Föld tengelye, x és y tengelye pedig a Föld középpontjából bizonyos állócsillagok felé mutat; ebben a
rendszerben ugyanis az inga nem fordul el. További, nevezetesen a bolygók mozgására vonatkozó tapasztalatok és törvények alapján azonban nem
lehet inerciarendszer még az utóbbi rendszer sem, mert ebben – egyelőre más bolygóktól eltekintve – a Nap és a Föld súlypontja (közelítőleg a
Nap középpontja) görbe vonalú pályán mozog, holott inerciarendszerben a súlypont gyorsulásának a 39. § szerint zérusnak kell lennie. Ez utóbbi
követelmény is teljesül egy olyan vonatkoztatási rendszerben, amelynek kezdőpontja a Nap és a Föld közös súlypontja, xy síkja pedig a földpálya
síkja, de a csillagászat céljaira még megfelelőbb az a rendszer, amelynek kezdőpontja az egész Naprendszer súlypontja, x és y tengelyei pedig
a Naprendszer invariábilis síkjában [40. § 3. h)] bizonyos állócsillagok felé mutatnak. Az így meghatározott „állócsillagokhoz rögzített rendszer”
mai ismereteink szerint teljesen kielégítő pontossággal inerciarendszernek tekinthető. Ez a rendszer tehát és az ehhez képest egyenes vonalú
egyenletes transzlációt végző rendszerek azok, amelyekben egy „erőmentes” test gyorsulása zérus, és a dinamika alapegyenlete „tehetetlenségi
erők” bevezetése nélkül érvényes.

54. §. A pörgettyűs iránytű és a mesterséges horizont

A Föld forgásának további dinamikai bizonyítéka a pörgettyű egyik legfontosabb alkalmazása, a pörgettyűs iránytű is. Alapgondolata (Foucault,
1852) a földi megfigyelő szempontjából a következő: Ha egy pörgettyű szimmetriatengelye (C) pl. az 54,1a ábra szerinti felfüggesztés folytán csak
függőleges tengely körül fordulhat el, akkor a C körül gyorsan forgó pörgettyűre ható Coriolis-erők forgatónyomatéka a szimmetriatengelyt a földrajzi
észak–déli irányba igyekszik beállítani.

54,1. ábra -



I. RÉSZ. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI
PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

272

Ennél a hatásnál a Goriolis-erő  összetevője a lényeges, amelyben  Föld forgásvektorának vízszintes, déltől észak felé mutató
komponense. Az 54,1b ábra a helyén, a pörgettyűnek va sebességgel a rajz síkjára merőlegesen befelé mozgó részénél az FC2-nek a rajz síkjában
jobbra irányuló Fa erő felel meg, a b helyen mozgó részre pedig a balra mutató Fb erő hat. Mint látható, ezeknek (és a pörgettyű többi részére ható
Coriolis-erőknek) forgatónyomatéka a pörgettyű tengelyét valóban az észak–déli irány felé forgatja, és a forgatónyomaték csak akkor zérus, ha a
tengely az észak–déli irányban helyezkedik el. A tengely beállása egy forgó korongra szerelt pörgettyűvel végzett „modellkísérletnél” (54,2. ábra)
könnyen megmutatható. Az ábrán  a Föld forgásvektorának, ψ a földrajzi szélességnek, az  és az A tengely síkjában fekvő ÉD egyenes pedig,
amelynek irányában a pörgettyű C szimmetriatengelye a kísérlet tanúsága szerint elhelyezkedik, a megfigyelés helyén az észak–déli iránynak felel
meg.

54,2. ábra -

foucault kísérletei nem vezettek eredményre, mert a zsinórral „felhúzott” pörgettyűnek aránylag kicsiny és nem eléggé állandó impulzusnyomatéka
miatt az észak–déli irányba való beállításhoz szükséges forgatónyomaték nem érte el a kellő értéket. Az első használható pörgettyűs iránytűben
(Anschütz-Kämpfe, 1908) a pörgettyű egy 20 000/min fordulatszámú elektromotornak kb. 15 cm átmérőjű armatúrája; a motor házát a felfüggesztésnél
fellépő súrlódás lehető csökkentése céljából higanyban úszó, levegővel telt dobozok tartják. Ennél az elrendezésnél a pörgettyű (vízszintes helyzetű)
szimmetriatengelye a Coriolis-erő hatására nemcsak vízszintes síkban végez lengéseket az észak–déli irány körül, hanem függőleges síkban is.
Az utóbbi lengések csillapításával elérhető, hogy a vízszintes síkban végbemenő rezgések is megfelelő, a gyors beálláshoz szükséges mértékben
csillapodjanak. A pörgettyűs kompasz nagy előnye a mágnesessel szemben az, hogy mentes a közeli vasalkatrészek zavaró hatásaitól. A hajókon
hibás irányjelzések léphetnek fel azért, mert a Föld felszínén, azaz végeredményben egy körpályán haladó hajónak bizonyos szögsebessége van,
amely hozzáadódik a Föld  szögsebességéhez, és így az eredő szögsebességvektor iránya általában kissé eltér a föld tengely irányától. Az ebből
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származó hiba számítással figyelembe vehető, a hajók rezgéseiből eredő hibás irányjelzés pedig több pörgettyű alkalmazásával kiküszöbölhető. (A
hajó vízszintes irányú gyorsulásaiból származó hibák megszüntetésére nézve l. alább.)]

Egy másik fontos feladat a járműveken, különösen a repülőgépeken a mesterséges horizont megvalósítása, azaz a függőleges iránynak vagy
a vízszintes síknak a meghatározása, mert enélkül a pilóta éjjel, ködben vagy felhőben a gépnek a Földhöz viszonyított helyzetét nem ismeri.
A közönséges fonálinga (függőón) vagy fizikai inga egy gyorsuló járműben nem a valódi, nagy megközelítéssel a Föld középpontja felé mutató
függőleges irányt jelzi – amint az pl. az induló vagy kanyarodó vonat esetében közismert –, hanem a súly és a (gyorsulás miatt fellépő) tehetetlenségi
erő eredőjének irányát. A függőleges irányt, mint alább kimutatjuk, pontosan és a repülőgép mozgásától függetlenül olyan inga mutatná, amelynek

redukált hossza a Föld sugara (l = R ≈ 6400 km), s így lengésideje  lenne (84 perces inga). Ily nagy lengésidejű ingát még nem
valósítottak meg, de „pörgettyűs ingával” (49. §) sikerült már kb. 40 perces lengésidőt, helyesebben precessziós időt is elérni, és ezáltal gyakorlatilag
kielégítő pontosságú mesterséges horizontot előállítani.

Állapítsuk meg, mi a feltétele annak, hogy a repülőgéphez képest rögzített O pontban felfüggesztett fizikai inga az O pont bármilyen gyorsulása esetén
a Föld középpontja felé mutasson. A gyorsulás függőleges komponense ebből a szempontból nem lényeges, mert hiszen pl. egy liftben nyugvó
inga a lift gyorsulásakor is függőleges marad. Feltehetjük tehát, hogy az O felfüggesztési pont „vízszintes egyenes” mentén gyorsul, azaz valójában
bizonyos α = d2φ/dt2 szöggyorsulással mozog olyan körpályán, amelynek középpontja a Föld A középpontja, sugara pedig gyakorlatilag a Föld R

sugara (54,3. ábra). Ha Δt idő alatt az O pont az  ívet futja be, akkor az inga S súlypontjának nyilván az ívet kell leírnia ahhoz,
hogy az inga mindig A felé mutasson. Az ingának ezt a kis elmozdulását az ábra szerint összetehetjük az érintőleges irányú, α (R – s) gyorsulású
transzlációból és a súlyponttengely körüli forgásból, amelynek α' = d2φ'/dt2 szöggyorsulása a feltételezett esetben, az ábráról leolvasható Δφ' = Δφ
egyenlőség miatt, α-val egyenlő: α' = α.
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54,3. ábra -

Az m tömegű ingára az O pontban a gyorsulva mozgó csapágy egy érintőleges irányú F erőt gyakorol. Ez az erő a súlypontban támadó F' ( = F)
erővel és az F, –F' erőpárral helyettesíthető. A súlypont α (R – s) nagyságú gyorsulása miatt F = mα (R – s), az erőpár forgatónyomatéka ezért M =
Fs = mα (R – s)s, és így a forgó mozgás alapegyenlete értelmében az erőpár az ingát a súlypont körül]

 ((1). egyenlet)

szöggyorsulással forgatja. Ezek szerint a megkívánt α' = α feltétel olyan ingánál teljesül, amelynek tehetetlenségi nyomatéka a súlyponttengelyre
vonatkozólag]

 ((2). egyenlet)

az O tengelyre vonatkozólag pedig (a ΘO = ΘS + ms2 Steiner-tétel alapján):

 ((3). egyenlet)

Ennek a felfüggesztési pont gyorsulásaival szemben érzéketlen fizikai ingának a lengésideje
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 ((4). egyenlet)

lenne, az inga redukált hossza tehát valóban a Föld sugarával lenne egyenlő.

A (3) összefüggést kísérletileg is igazolhatjuk, ha forgó zsámolyra olyan „spirálrugós ingát” (45. §) helyezünk, amelynek m tömegű rúdja a zsámoly
tengelyétől R távolságban levő függőleges tengely körül foroghat (54,4. ábra). A nyugalmi helyzetében sugárirányú rúd a zsámoly egyenletes
forgásánál is a sugár irányába mutat, azaz a zsámolyhoz képest nyugalomban marad, a szögsebesség bármilyen megváltoztatásánál azonban
kitér ebből a helyzetből, kivéve, ha a ΘO, m, R, s mennyiségek közt a (3) egyenlet áll fenn; ebben az esetben az inga érzéketlen a zsámoly
szöggyorsulásaival szemben.

54,4. ábra -

G) A NEHÉZSÉGI ERŐ ÉS A GRAVITÁCIÓS TÉR
55. §. A nehézségi erő (gyorsulás) változásai. Az Eötvös-inga. A tehetetlen és a súlyos tömeg egyenlősége

1. A súly, ill. g változása a Föld felületén. A Föld lapultsága. Az R sugarú gömbnek tekintett Föld felszínén, a ψ földrajzi szélességű helyen nyugvó
m tömegű testre a Newton-féle gravitációs erőn kívül (a földi megfigyelő szempontjából) a centrifugális erő is hat. A súlynak nevezett erő a Newton-
féle gravitációs erőnek és a centrifugális erőnek az eredője:

 ((1a–b). egyenlet)

(55,1. ábra). Ebből következik, hogy a g = gψ nehézségi gyorsulás és az mgψ súly csak a sarkokon és az egyenlítőn mutat pontosan a Föld középpontja
felé.
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55,1. ábra -

A sarkokon a centrifugális erő zérus, az egyenlítőn maximális, és éppen ellentétes irányú a gravitációs erővel, úgyhogy a testek súlya és gψ a
sarkokon a legnagyobb, az egyenlítőn a legkisebb.

A g ψ-től való függésének megállapításánál vegyük figyelembe, hogy a Föld felszínén a ψ földrajzi szélességű helyen az acf centrifugális gyorsulás
nagysága (az ψ = 2π/86 164 s–1 és R = 6,37 · 108 cm értékekkel):

 ((2). egyenlet)

Az acf -nek függőleges, azaz a földsugár irányába eső komponense tehát: a1 = acf cos ψ = 3,4 cos2 ψ cm s–2. A keresett gψ-t az ábra szerint jó
közelítésben úgy kapjuk, hogy az a1-et levonjuk agr-ből, vagyis a centrifugális erő hiányában a sarkokon (ψ = 90°) mutatkozó g90° gyorsulásból:55

 ((3). egyenlet)

Ezzel a formulával szemben a mérések eredménye közelítőleg a

55 Az acf vízszintes komponense (a2 = 3,4 sin ψ cos ψ cm s–2) az eredő gψ nagyságát, gψ-t alig befolyásolja.
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 ((4). egyenlet)

formulával fejezhető ki, vagyis g a sarkoktól az egyenlítőig 3,4 helyett 5,2 cm s–2-nel csökken, 983,2-ről 978,0 cm s–2-re.

Az eltérés fő oka az, hogy a forgó Föld (hasonlóan, mint a forgó rugalmas abroncs, 52. §) a részeire ható centrifugális erők következtében kissé
eltér a gömbalaktól. A Föld alakját éppen az szabja meg, hogy a felszínnek mindenütt merőlegesnek kell lennie a gravitációs és a centrifugális erő
eredőjének irányára, vagyis g irányára. Az e feltételnek megfelelő felület, az ún. geoid jó megközelítéssel olyan forgási ellipszoid, amelynek fél nagy-
és kistengelye a Földnek az egyenlítőhöz, ill. a pólusokhoz tartozó sugara: Re = 6378 km, Rp = 6357 km. A Föld lapultságának mértéke:

 ((5). egyenlet)

Az egyszerű (4) formulánál pontosabb a Föld számos helyén végzett ingamérések alapján 1930-ban nemzetközi megállapodással elfogadott
Cassinis-féle formula:

 ((6). egyenlet)

amely a tengerszintmagasságra vonatkozik. Eszerint az egyenlítőn, a 45° szélességi körön és a sarkon rendre:

 ((7). egyenlet)

A g45° fenti értéke ellenére a g normálértékeként újra a (16,2)-ben megadott 980,665 cm s–2-t fogadták el. – Budapesten Oltay Károly mérései szerint
g = 980,852 cm s–2.

2. A g változása a magassággal. Legyen g értéke a Föld megadott helyén a tengerszinten g0, a tengerszint felett h magasságban, azaz a Föld
középpontjától R + h távolságban pedig gh. Ha a gravitációs erőhöz képest kicsiny centrifugális erőtől most eltekintünk, a gravitációs törvény szerint
mg0 = γMm/R2, és mgh = γMm/(R + h)2, vagyis

 ((8a–b). egyenlet)

A közvetlenül mért gh értékeket e formulák alapján lehet a tengerszintmagasságra „redukálni”.

(8b), ill. (8a) szerint a viszonylagos súlycsökkenés pl. egy 3000 m magas hegyen még csak kb. 1‰, viszont a harmadik szovjet mesterséges hold
pályájának a Földtől legtávolabb eső pontjában, ahol h = 1880 km és h/R ≈ 0,3, már kereken 40%.

Érzékeny mérleggel már az aránylag kis magasságnövekedésnél bekövetkező súlycsökkenés is kimutatható: egy test súlyát megmérjük először úgy,
hogy a test a mérleg egyik serpenyőjében van, másodszor pedig úgy, hogy finom szálon pl. 20 m-nyire a serpenyő alatt függ (Jolly, 1809–84).
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3. A g helyi változásai. Az Eötvös-inga. A g a megfigyelési hely aránylag kis környezetén belül sem állandó, hanem pl. hegyek vagy a talajtól
eltérő sűrűségű föld alatti rétegek gravitációs hatása következtében helyről helyre változik. E változások mérése nagyon fontos a Föld belsejének
megismerése és ásványi kincsek felkutatása szempontjából, de erre a célra a reverziós ingával végzett mérések, amelyek csak a g nagyságáról
tájékoztatnak legfeljebb 0,002 cm s–2 pontossággal, nem eléggé érzékenyek. Eötvös Loránd elévülhetetlen érdeme, hogy a g helyi változásainak
mérésére rendkívüli érzékenységű műszert szerkesztett, és pontos mérési eljárást dolgozott ki.

Az Eötvős-féle torziós inga alkotórésze a kb. 40 μ átmérőjű, gondosan preparált platina-iridium szálon függő alumínium rúd, egyik végén az A, másik
végén a mélyebben fekvő – drótszálra függesztett – B kis platina hengerrel (55,2. ábra). Az ingát, amelynek egyensúlyi helyzete tükörleolvasással
határozható meg, kettős vagy hármas tok védi zavaró hatások ellen. A mérés azon alapszik, hogy g az A és B testek helyén általában kissé különböző
irányú és nagyságú (más szóval a nehézségi erőtér inhomogén, 57. §), és ezért a nehézségi erő az inga rúdjára forgatónyomatékot gyakorol.

55,2. ábra -

Tegyük fel, hogy a készülék egy meghatározott felállításánál, amelynél az inga rúdja pl. az észak–déli irányba mutat (α1 = 0°), a tükörleolvasással
talált egyensúlyi helyzet φ1. Ha az A és B helyén g ugyanaz lenne, akkor az inga a torziós szál csavarásmentes állapotának megfelelő φ0 ≠ φ1
helyzetben lenne egyensúlyban. Valójában tehát az inga a nehézségi erő helyi változása miatt φ1 – φ0 szöggel elfordul, de ezt a szöget, mivel φ0 nem
észlelhető, nem ismerjük. Ha most az egész készüléket (a hozzá rögzített leolvasó távcsővel együtt) függőleges tengely körül 72° szöggel elforgatjuk,
akkor ennél az α2 = 72° „azimutnak” megfelelő beállításnál az inga egyensúlyi helyzetére az előbbi φ1-től különböző φ2 értéket kapunk, mivel az A és
B testek más helyzetében a nehézségi erő forgatónyomatéka is más. A leolvasásokból adódó φ2 – φ1 = (φ2 – φ0) – (φ1 – φ0) viszonylagos elfordulás
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nyilván a g helyi változásaival függ össze. 5 azimutban (α1 = 0°, α2 = 72°, …, α5 = 288°) való észleléssel 4 viszonylagos elfordulást (φ2 – φ1, …,
φ5 – φ1) mérünk, és ezekből részletesebb meggondolások alapján meghatározható a g helyi változásának több adata. Így pl. megtudhatjuk, hogy
vízszintes síkban melyik x irányban változik g a legerősebben, és mekkora a hosszegységre eső változás, a Δg/Δx „nehézségi gradiens”. Az ingával
még 10–9 s–2 (= 1 Eötvös-egység) gradiens is kimutatható.

A terepnek a készülékkel való „feltérképezése” útján megrajzolhatók pl. a térképen az ún. izogammák, vagyis azok a görbék, amelyek mentén
g nagysága ugyanaz. Ahhoz, hogy a torziós ingával végzett mérésekből a föld alatti rendellenességekre lehessen következtetni, a közvetlenül
mért adatokat korrigálni kell egyrészt a mérési helyek kb. 100 méteres körzetében levő egyenetlenségek, épületek hatása miatt („terrénkorrekció”),
másrészt tekintetbe kell venni a közeli hegyek és völgyek hatását is („kartografikus hatás”). Az ásványi kincsek felkutatásánál bizonyos geodéziai
adatokat is felhasználnak: pl. az olaj vagy földgáz többnyire egy porózus réteg feletti tömör réteg, boltozatai, az ún. antiklinálisok alatt helyezkedik
el, amelyek a torziós ingával megkereshetők, s így a vaktában való fúrás költsége és ideje megtakarítható.

Az inga nagy lengésideje miatt az egyensúlyi helyzet megállapításához kb. 1 óra szükséges. A mérés gyorsabbá tehető két torziós inga megfelelő
módon való egybeépítésével, mert az ilyen készülékkel (55,3. ábra) 5 helyett csak 3 azimutban kell észlelni. Az Eötvös-ingát több irányban
tökéletesítette Pékár Dezső és Rybár István.

55,3. ábra -

Újabban szerkesztettek olyan speciális szerkezetű, hordozható rugós mérlegeket, ún. rugós gravimétereket is, amelyekkel a g változásai gyorsan
és kb. 10–4 cm s–2 pontossággal mérhetők.

4. A g időbeli változásai a Földhöz képest periodikusan változó helyzetű Hold és Nap gravitációs hatásától származnak (ugyanúgy, mint az árapály,
56. §). A relatív ingadozások igen kicsinyek (Δg/g ≈ 5 · 10–8), de érzékeny graviméterekkel kimutathatók.
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5. A súlyos és a tehetetlen tömeg egyenlőségének kérdésére vonatkozó Eötvös-kísérlet (1890; 16. § 3.) azon alapszik, hogy egy test súlya a Földön
a gravitációs és a centrifugális erő eredője, és a kétféle tömeg értelmezése szerint a gravitációs erő a test ms, súlyos (gravitáló) tömegével, a
centrifugális erő pedig a test mt, tehetetlen tömegével arányos. Ennélfogva a G súly iránya függ az mt/ms, hányadostól. (Nevezetesen az 55,1. ábrának
teljesen megfelelő 55,4. ábra alapján G az msg90° nagyságú gravitációs erő irányával olyan δ szöget zár be, amelyre nézve a színusztétel szerint a

 ((9). egyenlet)

összefüggés áll fenn.) Ha tehát két különböző testre vonatkozólag az mt/ms hányados nem lenne ugyanaz, akkor a két test súlyának iránya különböző
lenne. Eötvös igen érzékeny torziós inga vízszintes rúdjának egyik végére platina hengert (A), másik végére pedig különböző anyagú testeket, pl.
rézhengert (B) helyezett, és az eszközt úgy állította be, hogy a rúd kelet–nyugati irányba mutasson. Ha az A és B testek súlyának iránya különböznék
egymástól, akkor a rúdra nyilván forgatónyomaték hatna; az ezáltal okozott elfordulás az inga egyetlen helyzetében nem észlelhető, mert a torziós
szál csavarodásmentes állapotához tartozó egyensúlyi helyzetet nem ismerjük. Ha azonban az egész készüléket függőleges tengely körül 180°-
kal elforgatjuk, az A és B helycseréje miatt a forgatónyomaték – ha van ilyen – ellentétes értelművé válik, s így az inga egyensúlyi helyzetének
meg kellene változnia. Ilyen változás nem mutatkozott, ill. a készülék érzékenységének figyelembevételével az adódott, hogy a különböző anyagú
testekhez tartozó mt/ms hányadosok egymástól, ill. az egységtől legfeljebb 1/20 000 000-val, Eötvös, Pékár és Fekete Jenő mérései (1908) szerint
pedig legfeljebb 1/200 000 000-val különbözhetnek. Később Renner János (1935), legújabban pedig Dicke (1961) még nagyobb pontosságot (≈
10–11) ért el.

55,4. ábra -

56. §. Az árapály

A tengerek szintjének a partokon megfigyelhető szabályos változása, az apály és a dagály, a Hold és a Nap gravitációs hatásának következménye.
A jelenség főbb vonásainak értelmezése céljából vegyük egyelőre csak a Földet és a Holdat figyelembe, és tekintsünk el a Föld tengely körüli
forgásától. Inerciarendszerből megítélve, a Föld és a Hold közös S súlypontjuk körül mozognak úgy, hogy középpontjaik jó megközelítéssel a Föld
egyenlítősíkjában egy-egy kört írnak le 27,32 nap alatt; S a Föld O középpontjától rl ≈ 3R/4 távolságban van (l. a nem mérethű 56,1. ábrát, amelynek
síkja a Föld egyenlítőjének síkja; R a Föld sugara). Ha az első közelítésben merevnek gondolt Föld forgásától eltekintünk, vagyis a Föld egy OP56 Az O és P pontok által leírt, az ábrán szaggatott vonallal jelzett kongruens körpályák középpontja S, ill. Q; vö. 30,2a ábra.
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egyenese az inerciarendszerben változatlan irányú, akkor az O középponttal együtt a Föld bármely más P pontja is r1, sugarú körpályát ír le,56 azaz
a Föld kör menti transzlációt végez bizonyos atr gyorsulással. Mivel az mF tömegű Föld O súlypontjának atr gyorsulását az mH tömegű és az O-tól
r távolságban levő Hold gravitációs hatása okozza, a Newton-féle törvény szerint

 ((1). egyenlet)

56,1. ábra -

Áttérve most a (még mindig forgás nélkülinek gondolt) Földhöz rögzített rendszerre, ebben a rendszerben a Föld egy P pontjában nyugvó m tömegű
testre hat a P helyzetétől független –matr tehetetlenségi erő, továbbá a Hold vonzásából származó és a P helyzetétől függő magr gravitációs erő;
nyilvánvalóan]

 ((2). egyenlet)

A tömegegységre ható két erő eredője, azaz (1 gramm) · (agr – atr), a Föld középpontjában rP = r miatt zérus, más pontokban azonban nem tűnik el,
hanem pl. az ábrán a P-ben megszerkesztett erőt jelenti. A szerkesztést vagy számítást a Föld felszínének különböző helyeire elvégezve, az 56,2.
ábrán nyilakkal jelzett erőket, illetve gyorsulásokat kapjuk, amelyeket érintőleges és normális komponensekre bonthatunk. Az (agr – atr)-rel arányos
erő érintőleges komponense (Ft) okozza az árapályt, normális komponense (Fn) pedig a súlynak, ill. g-nek időbeli változásait (55. § 4.). Az Ft erők
a tengervizet a Holdhoz közelebbi félgömbön a Hold felé mozgatják, a másik féltekén a Holdtól távolitják, úgyhogy a viztükre az A és B helyeken
a legmagasabb, a C és D helyeken a legalacsonyabb.
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56,2. ábra -

Ha a Föld nem forogna tengelye körül, akkor a Holdnak Föld körüli 27,32 napos keringési ideje alatt a Föld egy megadott helyén, pl. A-ban kétszer
lenne dagály (amikor a Hold az OA és az OB irányban van) és kétszer apály. A Földnek az 56,1. és 2. ábrák síkjára merőleges tengely körüli forgása
miatt azonban pl. a holdközeli A pont 24h 50' múlva ismét holdközelbe jut, és ezért A-ban s általában a Föld egy adott helyén a Holdtól származó
dagály és apály 24 óra 50 perc alatt kétszer ismétlődik. Az (1) és (2) alapján egyszerű, de itt mellőzendő számítások szerint az árapályt létesítő Ft
erőnek megfelelő at gyorsulás nagysága a φ szöggel jellemzett helyen első közelítésben:57]

 ((3). egyenlet)

Az árapályt okozó erők tehát a súly tízmilliomod részénél is kisebbek.

A Hold fenti hatásához járul a Napnak kb. feleakkora és 12 órás periódusú hatása. A két hatás erősíti egymást, ha a Nap, a Föld és a Hold egy
egyenesben vannak; ilyenkor, vagyis újhold és holdtölte alkalmával „szökőárról”, az első és utolsó negyedkor pedig „gyenge árról” beszélünk.

A szárazföldek befolyása és még más tényezők miatt az árapály-jelenségek részleteikben igen bonyolultak. A vízszint ingadozása (az „árhullám”
magassága) egyes helyeken a 15 métert is meghaladja, más helyeken viszont alig észrevehető.

57 Ha az 56.2. ábra sikja az egyenlítő síkja helyett azt az erre merőleges síkot jelenti, amelyben CD a Föld forgástengelye, akkor φ azonos a földrajzi szélességgel. – A (3)-beli szám érték az mH/mF
≈ 1/81 és R/r ≈ 1/60 értékekből adódik.
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Az árapálynál mint a tengerek vizének hatalmas arányú rezgő mozgásánál fellépő súrlódás, ill. az emiatt keletkező hőenergia a Föld forgási
energiájának csökkenésére, azaz a nap lassú meghosszabbodására vezet (3. § 1.). Feltehetően hasonló hatás érvényesült a Holdnál is fejlődésének
egy korábbi szakaszában: a Hold akkor még cseppfolyós anyagának „árapálysúrlódása” miatt növekedett meg tengely körüli forgásának periódusa
annyira, hogy egyenlővé vált a Föld körüli keringés idejével; ezért fordul a Holdnak mindig ugyanaz az oldala a Föld felé.

Az árapályt okozó erők hatása a szárazföldön is megnyilvánul a szilárd felszínnek, ill. a függőleges iránynak periodikus – igen kicsiny, de horizontális
ingával (45. §) kimutatható – változásaiban. A légkörben közönséges magasságban az árapályerők okozta légáramlások és légnyomás-ingadozások
az időjárással kapcsolatos változásoknál sokszorosan kisebbek, 100 km nagyságrendű magasságban azonban már számottevők.

57. §. A gravitációs erőtér. Térerősség és potenciál

1. Erőtér; térerősség. Ha egy M tömegű testnek vagy a testek bármely rendszerének környezetében, a P pontban egy m tömegű pontszerű testet
helyezünk el, erre a gravitációs törvény értelmében meghatározott erő hat. Általánosan, a térnek azt a tartományát, amelynek minden P pontjához
meghatározott erő tartozik, erőtérnek nevezzük, speciálisan pedig a fenti esetben, amelyben az erőteret a testek gravitációs hatásuknál fogva létesítik,
gravitációs erőtérről vagy röviden gravitációs térről (mezőről) beszélünk.58

A legegyszerűbb esetben, amelyben a gravitációs tér egy (az O pontban levő) M tömegű pontszerű testtől származik, a P pontban elhelyezett m

tömegű „próbatestre” ható erő (25,9) szerint: ahol  Az F erő kifejezésében m, a próbatest (súlyos) tömege, egyedül a próbatestre

jellemző tulajdonság, úgyhogy magát az M tömegű test gravitációs terét a  vektor jellemzi. Általánosan, bármilyen testektől származó
gravitációs térnél is az m tömegű próbatestre ható erő az m-mel arányos:

 ((1). egyenlet)

A gravitációs teret jellemző K vektormennyiséget, amely – a dimenziótól eltekintve – az egységnyi tömegű próbatestre ható erőt jelenti, (gravitációs)
térerősségnek nevezzük. K dimenziója K = F/m miatt megegyezik a gyorsulás dimenziójával, egysége tehát pl. a cm s–2. A térerősség általában a
helytől, azaz a P pont r rádiuszvektorától vagy x, y, z koordinátáitól és esetleg a t időtől is függ: K = K(x, y, z, t).

Az előzők szerint pl. az M tömegű pontszerű test gravitációs terében a térerősség:

 ((2). egyenlet)

a földi nehézségi erőtérben pedig a centrifugális erőt is magában foglaló F = mg erőtörvény miatt

 ((3). egyenlet)

58 További erőterek az elektromos és mágneses erőterek, amelyeknél majd több, a most következőkben nem vagy csak röviden érintett kérdéssel részletesebben foglalkozunk.
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vagyis itt a térerősség nem más, mint a nehézségi gyorsulás. Amikor tehát az 55. §-ban a g térbeli változásaival foglalkoztunk, tulajdonképpen a
földi nehézségi erőteret vizsgáltuk.

Ha a térerősség a tér egy tartományának minden pontjában irány és nagyság szerint ugyanaz, homogén erőtérről beszélünk. Így pl. a földi nehézségi
erőtér egy olyan tartományban, amelyen belül g térbeli változását elhanyagolhatjuk, homogénnek tekinthető. Az inhomogén (2) erőteret Newton-
féle erőtérnek hívjuk; ez gömbszimmetrikus erőtér, mert K csak az r távolságtól függ, és egyúttal centrális erőtér is, mert K a tér minden pontjában
az O centrum felé mutat.

Az erőtér szemléltethető az ún. erővonalakkal, azaz olyan görbékkel, amelyeknek érintője a tér minden pontjában az ott uralkodó térerősség irányába
esik. Így pl. a Newton-féle erőtérnél az erővonalak az O pontba torkolló egyenesek, a földnehézségi erőtérnél pedig – olyan térrészben, ahol az erőtér
homogén – egymással párhuzamos, a felszínre merőleges egyenesek (57,1a és b ábra, kihúzott vonalak).

57,1. ábra -

Az erőtér alapvető jelentőségű fogalma Faraday-tól származik (1840 körül), aki az egymástól távoli testek között és légüres térben is fellépő
elektromos és mágneses erőhatásokkal kapcsolatban az addig elfogadott „távolbahatás” eszméjét a közelhatás vagy térhálós eszméjével
helyettesítette. Eszerint a különálló testek közti erőhatásokat mindig a tér közvetíti: egy test jelenléte az A helyen bizonyos változásokat hoz létre
a környező térben – akkor is, ha az teljesen üres –, és a B helyen levő másik testre a közvetlen hatást azok a változások fejtik ki, amelyek az első
test jelenléte folytán a tér B helyén jelentkeznek. Más szavakkal és konkrétebben: az A helyen levő test által a B helyen levő testre gyakorolt erő
közvetlen oka az, hogy az A helyen levő test által keltett térerősség a B helyen zérustól különbözik.

2. A potenciál. Egy erőtér teljesen meg van határozva, ha a K térerősséget irány és nagyság szerint a szóban forgó tartomány minden pontjában meg
tudjuk adni. Ehhez, mivel K vektormennyiség, minden pontban 3 adatot kell ismernünk, vagyis ismernünk kell pl. a térerősség Kx, Ky, Kz derékszögű
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komponenseit mint a hely függvényeit. Sok erőtér azonban, köztük a gravitációs tér, jóval egyszerűbben is jellemezhető, három helyett egyetlen
skaláris függvénnyel, az ún. potenciállal.59

A potenciál hasonló kapcsolatban van a térerősséggel, mint a munka, ill. a potenciális energia az erővel. Ha a K térerősségű gravitációs térben az m
tömegű próbatestet, amelyre az F = mK erő hat, a –F erővel (tehát gyorsulás nélkül) az A pontból valamely görbe mentén a B pontba visszük, akkor

az F erő ellenében a munka definíciója szerint  munkát kell végeznünk. Ez a munka független az A-ból B-be vezető görbétől (l. alább), és
így a 29. § értelmében nem más, mint a próbatest potenciális energiájának megváltozása:

 ((4). egyenlet)

Az egyenlet m-mel való osztásával kapjuk – definíció szerint – a gravitációstérben a B és A pontok közti potenciálkülönbséget:

 ((5). egyenlet)

amely tehát a dimenziótól eltekintve az egységnyi tömegű próbatest B és A pontokhoz tartozó potenciális energiájának különbsége. Magának a
potenciálnak az értékét a tér egy P pontjában csak akkor adhatjuk meg, ha egy megállapodás szerinti O „nullpontban” a potenciál értékét zérusnak
választjuk (29. §). Ebben az esetben (5)-ből az A = O, B = P jelölésekkel és az UA = UO = 0 megállapodás alapján adódik, hogy a gravitációs tér
valamely P pontjában a potenciál értéke:

 ((6). egyenlet)

azaz dimenziótól eltekintve egyenlő azzal a munkával, amelyet a gravitációs erők ellenében végzünk, míg az egységnyi tömegű próbatestet az O
„nullponttól” (tetszőleges úton) a P pontba visszük. A gravitációs potenciál munka/tömeg dimenziójú mennyiség, egysége tehát pl. az erg/gramm
= cm2 s –2.

Fontos példák. a) A földi nehézségi erőtérben a Föld felszínétől mint nullnívótól számított nem nagyon nagy z (vagy h) magasságban a potenciál:

 ((7). egyenlet)

mert (29,1) szerint az m tömegű test h magassággal való felemelésénél a nehézségi erő ellenében az úttól függetlenül mgh munkát kell végeznünk.

59 A K (x, y, z) vektorfüggvénnyel vagy 3 skaláris függvénnyel [Kx (x, y, z), Ky (x, y, z), Kz (x, y, z)] jellemezhető erőtér matematikai szempontból ún. vektortér, míg az egyetlen skaláris függvényt jelentő
U(x, y, z) potenciál – amelyből a K vektorfüggvény később ismertetendő módon leszármaztatható – skaláris térnek felel meg.
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b) Az M tömegű pontszerű test gravitációs terében a testtől r távolságban a potenciál:

 ((8). egyenlet)

ha nullpontként „végtelen távoli pontot” választunk (r → ∞-re U → 0).

A bizonyítás céljából vegyük fel egyelőre az A és B pontokat úgy, hogy ezek az M tömegű anyagi ponttal egy egyenesen, pl. az X tengelyen legyenek
(57,2. ábra). Az M-től x távolságban gondolt m tömegű pontnak, amelyre az X-szel ellentétes irányú Fx = – γMm/x2 gravitációs erő hat, Δx-szel való
elmozdításakor a gravitációs erő ellenében végzett munka –Fx Δx, az A-ból B-be való vitelnél végzett munka tehát:

 ((9). egyenlet)

57,2. ábra -

Ha m-et 1 egységnek választjuk, és a potenciál nullpontját a végtelen távoli pontba helyezzük (rA → ∞), akkor (9) szerint a potenciál értéke az M-
től rB távolságban levő B pontban: – γM/rB, ami valóban (8)-nak felel meg.

Vigyük most az m tömegű próbatestet tetszőleges G görbe mentén A-ból B-be (57,3. ábra). Az M pont köré írjunk gömbfelületeket oly sűrűn, hogy a

görbének két szomszédos gömbfelület közé eső darabját egyenesnek tekinthessük. Egy ilyen elemi szakaszon az Fp gravitációs erő ellenében
végzett munka az  irányú (–FP) erő FP = γMm/r2 nagyságának és a Δs szakasz MP-re való Δs' vetületének a szorzata: FPΔs'; ez azonban nyilván

egyenlő az AB egyenes megfelelő P szakaszán végzett FP1Δs munkával, mert hiszen FP = FP1 és Δs' = Δx. Ennek alapján az A-ból B-be
vezető teljes G görbe mentén végzett munka is egyenlő az AB egyenes mentén végzett (9) munkával, más szóval a munka valóban független az
A és B pontokat összekötő görbétől.
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57,3. ábra -

Ez a pontszerű test gravitációs terére megállapított eredmény tetszőleges testek gravitációs terére is érvényes, mert a próbatest A-ból B-be való
vitelénél végzendő munka lényegében mindig felfogható azoknak a munkáknak az összegeként, amelyeket a testek pontszerű részecskéinek
vonzóereje ellenében kell végeznünk. Kijelenthetjük tehát, hogy tetszés szerinti gravitációs térben egy pontszerű test A pontból B-be való vitelénél
a gravitációs erő ellenében végzett munka független az A-ból B-be vezető úttól. Mint már arra utaltunk, a potenciál fogalmának bevezetését ez a
fontos tétel teszi lehetővé.

A pontszerű test (8) potenciáljából kiindulva, kiszámítható – lényegében a testek egyes tömegelemeitől származó potenciálok összegezésével –
különböző tömegeloszlású testek potenciálja. Így pl. kimutatható, hogy B sugarú homogén gömb vagy gömbhéj potenciálja egy, a gömbön kívüli
pontban akkora, mintha a gömb (gömbhéj) teljes tömege a gömb középpontjában lenne egyesítve; a középponttól  távolságban tehát a potenciál:
– γM/r.

A tér ama pontjai, amelyekben a potenciál értéke ugyanaz, ekvipotenciális felületet vagy nívófelületet alkotnak. Így pl. egy pontszerű test gravitációs
terében, ahol (8) szerint U = – γM/r, a nívófelületek a test mint középpont köré írt gömbök (pl. U = U0-hoz az r = – γM/U0

sugarú gömb tartozik), a földi nehézségi erőtérben pedig egy kisebb tartományban, ahol (7) szerint U = gz, vízszintes síkok (57, 1a és b ábra,
szaggatott vonalak). Ezek a példák mutatják, és általánosan is könnyen igazolható, hogy a nívófelületek mindenütt merőlegesek a térerősség irányára
(az erővonalakra). Ha ugyanis az m tömegű pontszerű testet egy nívófelület mentén visszük pl. A-ból B-be, a nehézségi erő ellenében végzett munka
a potenciál értelmezése szerint m(UB – UA), ez pedig zérus, mert hiszen a potenciál a nívófelület minden pontjában ugyanaz (UB = UA). A nívófelületen
vezető bármely úton végzett munka azonban csak úgy lehet zérus, ha az erő (térerősség) mindenütt merőleges a nívófelületre.

Az előzők szerint az R sugarú és M tömegű (első közelítésben homogén gömbhéjakból összetettnek tekinthető) Föld potenciálja a felszíntől számított
magasságban, azaz a középponttól R + z távolságban:
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 ((10). egyenlet)

mivel pl. (25,12) szerint g = γM/R2. Ha a potenciálnak végeredményben önkényes nullpontját úgy választjuk, hogy U a felszínen (z = 0) zérus legyen,
akkor a (10) jobb oldalán álló – γM/R állandót el kell hagynunk, és így a már (7)-ben felírt U = gz-hez jutunk; az U = gz potenciál tehát az általánosabb
U = – γM/R2-ből következik. A földi nehézségi erőtérben az ekvipotenciális felületek – amelyek elegendő kis tartományban síkoknak tekinthetők –
a gravitációs erőhöz járuló centrifugális erő miatt nem pontosan gömbök. Speciálisan a Föld alakja is egy nívófelülettel, a tengerszinthez tartozó
nívófelülettel definiálható, amelyet geoidnak nevezünk (55. § 1.).

A potenciál és a térerősség közti összefüggés ugyanolyan típusú, mint a potenciális energia és az erő közti kapcsolat (29. §). Egyik alakja a
(6) egyenlet, amely szerint a potenciál a térerősség út szerinti integrálja. Az összefüggésnek egy másik fontos alakja: A térerősség derékszögű
komponensei a potenciálnak az x, y, z koordináták szerinti negatív parciális differenciálhányadosai:

 ((11). egyenlet)

A potenciál ismeretében tehát az erőtér is ismeretes, mert hiszen az U(x, y, z) függvényből a térerősség Kx(x, y, z), … komponenseit egyszerű
differenciálással meghatározhatjuk (Lagrange, 1773). Ha azt a vektort, amelynek derékszögű komponensei rendre ∂U/∂x, ∂U/∂y, ∂U/∂z, az U
„gradiensének” nevezzük és gradU-val jelöljük, a (11) összefüggéseket egyetlen vektoregyenletben foglalhatjuk össze:

 ((12). egyenlet)

a térerősség a potenciál negatív gradiense.

A gravitációs erők ellenében végzett munkának az A és B pontokat összekötő úttól való függetlensége miatt az olyan gravitációs tér, amely időben
állandó, konzervatív erőtér, vagyis az erőtérben súrlódás nélkül mozgó testre érvényes a mechanikai energia megmaradásának tétele. E tétel
alkalmazására példaként számítsuk ki, mekkora v sebességgel érkezik az R sugarú Föld felszínére egy súrlódás nélkül mozgó meteor, ha feltesszük,
hogy igen nagy (r = ∞) távolságból v0 = 0 kezdősebességgel indul el a Föld felé. A végtelen távoli pontban az m tömegű meteor helyzeti és mozgási
energiája egyaránt zérus, a Föld felszínén pedig Ekin = – mv2/2, és (8) alapján Epot = – γMm/R Ezért

 ((13). egyenlet)

ahonnan (az ismert g =  γM/R2 összefüggés felhasználásával) a meteor végsebessége:

 ((14). egyenlet)
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Megfordítva, ha ekkora vagy ennél nagyobb sebességgel lőnénk ki légüres térben egy lövedéket, ez nem térne vissza a Földre.

58. §. Mesterséges holdak és bolygók

A Holdnak a Föld körüli mozgása közelítőleg egyenletes körmozgás (12. és 25. §), amelynél – inerciarendszerből megítélve60 – a v2/r centripetális
gyorsulást a gravitációs erő létesíti:

 ((1). egyenlet)

Itt r ≈ 60R = 60 földsugár a körpálya sugara, v a Hold sebessége, γ a gravitációs állandó, M a Föld tömege, g0 = 983 cm s–2 a gravitációs gyorsulás
a Föld felszínén. Az (l)-ből következik, hogy ha h magasságból (a Föld O középpontjától r = R + h távolságban levő P pontból) „vízszintes” irányban,
azaz -re merőlegesen kilőnénk egy lövedéket

 ((2). egyenlet)

sebességgel, akkor légellenállás hiányában ez a lövedék r = R + h sugarú körpályán mint „mesterséges hold” keringene a Föld körül (58,1a ábra).
A Föld felszínéről vagy 

magasságból való kilövésnél a lövedéknek adandó sebesség:61

 ((3). egyenlet)

Ez a vk az ún. körsebesség vagy első kozmikus sebesség.

60 Az egyszerűség kedvéért olyan vonatkoztatási rendszert is választhatunk, amelynek kezdőpontja a Föld O középpontja, a Z tengely a Föld forgástengelye, az X, Y tengelyek pedig az állócsillagokhoz
képest állandó irányúak, azaz a Föld forgásában nem vesznek részt. Ez a rendszer a Nap körül ellipszis mentén transzlációt végez, és így nem pontosan inerciarendszer, de a következők szempontjából
a viszonylag kicsiny –matr tehetetlenségi erőtől eltekinthetünk.
61 A Föld forgása miatt pl. az egyenlítőn, a Föld forgásával megegyező irányban való kilövés esetén a szükséges torkolati sebesség vk-nál az ωR = 0,46 km s–1 értékkel kisebb.
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58,1. ábra -

A vk -nál kisebb v kezdősebesség esetén a lövedék – a mozgásegyenletekből levezethető Kepler-törvényeknek megfelelően – olyan ellipszispályán
haladva ér Földet, amelynek a lövedéktől távolabbi gyújtópontja a Föld középpontja (58,1b ábra; közönséges sebességeknél és magasságoknál az
ellipszisszakasz gyakorlatilag megegyezik a hajítási parabolával). A vk-nál nagyobb, de az alábbi (4)-nél kisebb kezdősebesség esetében a lövedék
ellipszispályán keringene a Föld körül, amelynek középpontja most az ellipszisnek a lövedékhez közelebbi gyújtópontja (58,1c ábra). Végül, ha a
kezdősebesség nagyobb lenne, mint a meteor példájában (57,14)-gyel meghatározott

 ((4). egyenlet)

sebesség – az az ún. parabolikus, szökési vagy második kozmikus sebesség –, akkor a lövedék hiperbolapálya mentén végleg eltávoznék a Földtől.

Ahhoz tehát, hogy egy test mesterséges holdként keringjen a Föld körül, a test v0 kezdősebességének vk és vpar, azaz (a gyakorlatilag számításba
jövő esetben) 8 és 11,2 km s–1 közé kell esnie. Körpálya csak vízszintes irányú v0 = vk kezdősebességnél jöhet létre, más irányú vagy nagyságú
v0-nál (vk < v0 < vpar) a pálya ellipszis, amelynek adatai – ha a légellenállástól eltekintünk – a kezdőhelyzetnek s a kezdősebesség irányának és
nagyságának ismeretében kiszámíthatók. Ezek az adatok a nagy- és kistengelyen kívül pl. a földközel- vagy perigeum-magasság (hP) és a földtávol-
vagy apogeum-magasság (hA), l. pl. 58,1c ábra.

Az említett igen nagy, 8 km s–1 kezdősebességet „kilövéssel” nem lehet megvalósítani, de ha még lehetne is, a kilőtt test a rendkívül nagy kezdeti
gyorsulás miatt élőlényeket és műszereket nem vihetne magával, ezeket a testben mint gyorsuló rendszerben fellépő óriási tehetetlenségi erő
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elpusztítaná. A feladat megoldása más úton, az utóbbi évtizedekben rohamos ütemben kifejlesztett többlépcsős rakéták (39. § 2. h) segítségével
vált lehetővé.

Az első mesterséges holdat, a Szputnyik 1-et (tudományos nevén „1957 α2”) a Szovjetunióban bocsátották fel 1957. okt. 4-én. Ez az eredmény,
az égi mechanika első kísérlete, amelynek megvalósításához rendkívül sokrétű és bonyolult feladatokat kellett megoldani, az űrkutatás terén
gyors egymásutánban elért további sikerekkel együtt a szovjet tudomány és technika elévülhetetlen teljesítménye. A Szputnyik 1 tömege 83,6 kg,
ellipszispályájának perigeum- és apogeummagasságai: hP = 229 km, hA = 946 km, a keringési idő T = 96,2 perc, a pálya síkja és az egyenlítő síkja
által bezárt szög 65°. A pálya adatai az első keringésre vonatkoznak; a légellenállás miatt ugyanis hA egyre csökken (58,1c ábra, szaggatott vonalak),
T is kisebb lesz, és végül a mesterséges hold a légkör sűrűbb rétegeivel való súrlódás következtében megsemmisül. A Szputnyik 1 háromhónapos
élettartama alatt 1367 keringést végzett.

A második mesterséges hold a Szputnyik 2 volt (1957. nov. 3.; m = 508 kg), a harmadik és a negyedik – a két első amerikai műhold – az Explorer 1
(1958. febr. 1.; m = 8,2 kg, hP = 334 km, hA = 1336 km) és a Vanguard 1 (1958; m = 1,5 kg). Az űrkutatás első éveiben különösen sok tudományos
adatot szolgáltatott az 1958. máj. 15-től kereken két évig keringő Szputnyik 3, amelynek 1327 kg tömegéből 968 kg-ot a beépített műszerek tettek ki.

A mesterséges holdak felbocsátásához rendkívül nagy teljesítményű, 3–5 fokozatú hordozórakétát alkalmaznak; a műhold az utolsó fokozat orr-
részében van. A függőleges irányú indításnál csak az alul levő első fokozat működik, amely a rendszert – pl. 3 fokozat esetében – néhány perc
alatt görbe vonalú pályán a magas légkör fölé, kb. 60 km magasságba emeli. Az első fokozatot (amelynek tolóereje ma már a 106 kp-ot is jóval
meghaladhatja) néhány száz tonna üzemanyagának elégése után a vezérlőmű automatikusan leválasztja, és a „kiégett” fokozat visszaesik a Földre.
Ekkor működésbe lép a második fokozat, majd miután ennek az üzemanyaga is elfogy, a rendszer tehetetlenségénél fogva halad tovább a pálya
kijelölt vízszintes szakaszáig. A második fokozat ekkor leválik, a működni kezdő harmadik fokozat pedig az elért magasságban felgyorsul a vk ≈
8 km/s sebességre. Ha ez megtörtént, a mesterséges hold elválik a rakéta utolsó fokozatától, és mindkettő megkezdi a Föld körüli keringését. A
felbocsátás menetét vázlatosan a (nem méretarányos) 58,2. ábra tünteti fel. A hajtóanyag helyes adagolásáról, az egyes fokozatok megfelelő időben
való leválasztásáról és általában a sikeres felbocsátáshoz szükséges sokirányú „program” pontos betartásáról beépített, nagyrészt automatikus
szabályozó és ellenőrző műszerek gondoskodnak. A rakéta mozgását földi megfigyelőhálózat segítségével nyomon követik, az előre kiszámított
mozgástól való eltéréseket a nyert adatokból elektronikus számológépek segítségével megállapítják, és ennek alapján rádiójelzésekkel megfelelő
utasításokat juttatnak el a beépített vezérlőkészülékekhez, amelyek ily módon a szükséges helyesbítéseket még a hajtóművek működési ideje alatt
elvégezhetik. A nagyon gondos helyesbítésekre azért van szükség, mert a mesterséges holdnak a „tehetetlenségi pályára” való jutáshoz nagyság
és irány szerint igen pontosan az előírt sebességgel kell rendelkeznie, ti. már viszonylag kicsiny hibának is a kívánt pályától való nagyfokú eltérés,
ill. a felbocsátás sikertelensége lehet a következménye.
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58,2. ábra -

Napjainkig már sok száz mesterséges holdat bocsátottak fel (pl. csupán a szovjet Kozmosz-program keretében több mint 300-at, és együttvéve
szintén több százat az amerikai Explorer-, Discoverer- stb. sorozatokból), amelyek közül számos a speciális rendeltetésű geofizikai, meteorológiai és
távközlési mesterséges holdak csoportjába tartozik. A műholdak pályáinak megfigyelése és a beépített műszerek által mért adatok sok új tudományos
felismerésre vezettek, egyebek között a Föld alakjára, gravitációs, mágneses és elektromos erőterére, hősugárzására, sugárzási övezeteire (Van
Allen-zónák, 203. §), a légkör különböző tartományainak szerkezetére és fizikai állapotára, az időjárás előrejelzését pontosabbá tevő adatokra, a
Nap sugárzásaira, a kozmikus sugárzásra, a mikrometeoritokra és csillagászati kérdésekre vonatkozólag. A távközlési holdaknak (pl. a Molnyija 2,
Telstar-, Relay- és Syncom-holdak) fontos szerepük van a kontinensek közötti információ-átvitelben, segítségükkel oldották meg pl. a tokiói és a
mexikói olimpia közvetítését. Már a korábbi mesterséges holdak egy része is élő állatokat vitt magával alapvető élettani és űrhajótechnikai problémák
tisztázása céljából.

Űrhajó-szputnyikokkal végzett sikeres visszatérítési kísérletek és más, igen sok irányú és gondos előkészítések után megvalósult a tulajdonképpeni
űrhajózás (asztronautika) első kimagasló eredménye, az ember első űrrepülése is: az 1961. ápr. 12-én felbocsátott Vosztok 1 szputnyik-űrhajó
pilótája, J. A. Gagarin szovjet repülőőrnagy 89 perc alatt tette meg Föld körüli útját, és az előre meghatározott területen sikeresen földet ért. (A
Vosztok 1 tömege 4725 kg, perigeum- és apogeum-magassága 175, ill. 302 km volt.) Az 1963 végéig történt űrrepülések – az első tíz űrrepülés –
néhány adatát az alábbi táblázat tünteti fel:

Az űrhajós
neve

Az űrhajó
neve

Az űrrepülés
napja

Keringési
idő (perc)

A
keringések

száma

A teljes
repülési

idő
J. A. Gagabin Vosztok 1 1961. ápr. 12. 89,1 1 lh 48m

G. Sz. Tyitov Vosztok 2 1961. aug. 6–
7.

88,6 17 25h 18m

J. Glenn Friendship
7

1962. febr. 20. 89,0 3 4h 56m
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S. Carpenter Aurora 7 1962. máj. 24. 89,0 3 4h 56m

A. G.
Nyikolajev

Vosztok 3 1962. aug. 11
– 15.

88,5 64 94h 25m

P. R.
Popovics

Vosztok 4 1962. aug. 12–
15.

88,5 48 71h

W. Schirra Sigma 7 1962. okt. 3. 89,5 6 8h 57m

G. Cooper Faith 7 1963. máj. 15–
17.

88 22 34h

V. F.
Bikovszkij

Vosztok 5 1963. jún. 14–
19.

88,4 81 119h

V. W.
Tyereskova

Vosztok 6 1963. jún. 16–
19.

88,3 49 71h

Az űrhajózásban jelentős eredmények születtek a több személy befogadására is alkalmas űrkabinok és a megfelelő űröltözetek (szkafanderek)
kifejlesztése révén: megvalósult a páros űrrepülés, az űrhajóból való kilépés, az előre felbocsátott célrakéták megközelítése és az űrhajóhoz
kapcsolása. Lehetővé vált számos űrélettani megfigyelés is.

A Föld körül jó megközelítéssel egyenletes körmozgást (pontosabban: körpálya menti egyenletes transzlációt) végző űrhajóban uralkodó

„súlytalanság állapota” a következőt jelenti. Az űrhajó az inerciarendszerhez (ill. az 1. lábjegyzetben említett rendszerhez) képest  gyorsulással

mozgó rendszernek tekinthető, s így egy benne levő m tömegű testre az 51. § szerint hat az  tehetetlenségi erő is, ez az erő pedig a

test súlyát éppen kompenzálja: G + Ft = 0, mert (1) szerint v2/r = γM/r2.

A rakétatechnika rohamos fejlődése már az űrkutatás kezdeti időszakában lehetővé tette a (4) alatti második kozmikus sebesség túllépését és ezáltal
mesterséges bolygók útnak indítását is. Az első mesterséges bolygó az 1959. jan. 2-án a Hold felé indított szovjet Lunyik 1 (Luna 1) űrrakéta 361
kg tömegű műszertartálya lett.

Az űrrakéta utolsó lépcsője a hajtómű kikapcsolásakor kb. 1500 km magasságban mintegy 40 m/s-mal túllépte a második kozmikus sebességet, az
indítás után 34 óra múlva kb. 6000 km közelségben, 2,45 km/s sebességgel elhaladt a Hold mellett,62 1959. jan. 7-én pedig, a Földtől kereken 1
millió km távolság megtétele után, abba a térrészbe jutott, amelyben csaknem kizárólag a Nap gravitációs tere határozza meg a további pályáját. Ez
a Nap körüli pálya ellipszis, amelynek perihéliuma 146 · 106 km, aféliuma 197 · 106 km, a középtávolság tehát 171 · 106 km (a Földé 149 · 106, a

62 Ez a sebesség sokkal nagyobb annál, semhogy a Hold a testet „befoghatná”, azaz körülötte való keringésre kényszeríthetné. Ezt a feladatot később a Hold közelébe juttatott testnek fékezőrakétával
való lefékezése útján valósították meg.
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Marsé 228 · 106 km), a keringési idő 450 nap. A második mesterséges bolygó az 1959. márc. 3-án felbocsátott amerikai Pioneer 4 űrrakéta utolsó
fokozata. Jelenleg mintegy 20 mesterséges bolygót tartanak nyilván.

Az űrrakétákkal végzett holdkutatás tulajdonképpeni kezdetét a Szovjetunióban 1959. szept. 12-én fellőtt Luna 2 holdrakéta műszertartályának a
Hold felületére történt becsapódása jelentette, az 1959. okt. 4-én útnak indított Föld–Hold-szputnyik (Luna 3) önműködő bolygóközi laboratóriuma
a Hold térségénél távolabb került, mintegy 65 000 km távolságból 40 percen keresztül fényképezte a Holdnak a Földről nem látható félgömbjét, és
a készített felvételeket – földi utasításra – különleges televíziós berendezések segítségével a megfigyelőállomásokra továbbította. A Luna-sorozat
több tagja sima leszállást hajtott végre a Holdon (először a Luna 9, 1966. febr. 3.), több pedig a Hold holdjává vált (először a Luna 10, 1966. márc.
31.). Az amerikai holdrakéták; közül először a Ranger 4 zuhant (1962. ápr. 26.) és a Surveyor 1 száll le simán (1966. jún. 2.) a Holdra, és az Explorer
35 vált először a Hold mesterséges holdjává (1967. júl. 19.).

Az ember első „holdraszállása” az USA Apollo-programjának keretében valósult meg: az 1969. júl. 16-án három űrhajóssal (Armstrong, Aldrin, Collins)
elindított Apollo 11 űrhajó (magyar idő szerint) 19-én ráállt a Hold körüli, közelítőleg kör alakú pályára, 20-án este az anya-űrhajóról leválasztott
„holdkomp” leereszkedett a Holdra, amelyre a „komp” két utasa, Armstrong és Aldrin, 21-én hajnalban lépett ki. Mintegy két órai ott-tartózkodásuk
alatt műszereket helyeztek el, kőzetmintákat gyűjtöttek, majd a komp „felszálló fokozatán” (a „leszálló” részt hátrahagyva) visszatértek az anya-
űrhajóra, amely időközben Collins űrhajóssal a Hold körül keringett. Az űrhajó júl. 24-én este ért vissza a Csendes-óceánra. Az Apollo 12 űrhajóval
1969. nov. 14-től 24-ig végrehajtott második holdexpedíció legénységének (Conrad, Bean, Gordon) két tagja már 32 órát töltött a Holdon.

A bolygóközi rakétákkal vagy „űrszondákkal” végzett bolygókutatás a Venus bolygó felé 1961-ben, ill. 1962-ben elindított és a bolygó közelébe jutott
Venus 2, ill. amerikai Mariner 2 rakétával kezdődött el. Az eddigi eredmények közül kiemelkedik, hogy az 1964. nov. 28-án felbocsátott Mariner 4
csaknem 6 hónapos repülés után a Mars bolygót mintegy 10000 km-re megközelítve, tíz napon át 21 Mars-felvételt továbbított a Földre (10 wattos
rádióadójával több mint 2 · 108 km távolságból!), az 1967. jan. 12-én indított Venus 4 pedig 1967. okt. 18-án leszállt a Venus bolygóra, és erről
értékes adatokat szolgáltatott.
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2. fejezet - II. RÉSZ. DEFORMÁLHATÓ TESTEK
MECHANIKÁJA

59. §. Szilárd testek, folyadékok és gázok. Fenomenológiai és korpuszkuláris módszer

A merev test tudvalévően ideális határesetet jelent, mert a valóságban elegendő nagy erők minden testen alakváltozást, deformációt létesítenek. A
merev testhez legközelebb állnak a szilárd testek, amelyeknek alakja és térfogata észrevehetően csak aránylag nagy erők hatására változik meg.
A folyadékok (cseppfolyós testek) nem rendelkeznek meghatározott alakkal – alakjuk a tartó edényhez igazodik, és pl. az edény megdöntésével
könnyen megváltoztatható –, térfogatuk megváltoztatásával szemben azonban szintén nagy ellenállást fejtenek ki. A gázok (légnemű testek)
térfogatukat is könnyen változtatják, a rendelkezésükre álló teret teljesen betöltik. A közönséges megfigyelések szerint minden test vagy anyag
az említett három – szilárd, cseppfolyós és légnemű – halmazállapot valamelyikében jelenik meg, és ugyanaz az anyag, pl. a víz, mind a három
halmazállapotban is előfordulhat.

A szilárd testek többségét képező kristályos testeknél a cseppfolyós halmazállapotba való átmenet ugrásszerűen, meghatározott olvadási
hőmérsékleten következik be, míg az amorf testeknél (pl. üveg, viasz) az átmenet folytonos. A kristályos testek közé tartoznak a szemmel láthatóan
szabályos elrendeződésű sík lapokkal határolt „egykristályokon” (pl. kősó- és mészpátkristályon) kívül az igen kicsiny kristályszemcsékből vagy
mikrokristályokból álló kristályhalmazok is (pl. általában a fémek). Az amorf szilárd testek sok szempontból az olyan folyadékokhoz sorolhatók,
amelyek igen nagy „belső súrlódással” rendelkeznek.

A halmazállapotok, valamint a kristályos és az amorf anyagok különbözősége az anyag szerkezetével függ össze. Amint azt a csak később
ismertethető kutatások bebizonyították, az anyag részekre való oszthatóságának határai vannak. Azok a parányi részecskék, amelyek sok tekintetben
a kémiai vegyületek, ill. elemek legkisebb alkotórészeinek tekinthetők, a molekulák, ill. az atomok. A molekulák atomokból állnak (pl. a víz- vagy H2O
molekula két hidrogén- és egy oxigénatomból), az atomok pedig elemi részecskékből épülnek fel, számos célra azonban elegendő a molekulákat és
atomokat merev gömböknek elképzelnünk. Az atomok és az egyszerűbb molekulák sugara 10–8 cm nagyságrendű, és pl. 1 cm3 normális állapotú
levegőben 27 · 1018 molekula van (78%-ban N2, 21%-ban O2, 1%-ban pedig más molekulák).

A kristályos szilárd testekben az egyes alkotórészek (az atomok, gyakrabban elektromos töltésű atomok, az ún. ionok, más esetekben pedig
a molekulák) egymáshoz közel és szabályos elrendezésben helyezkednek el úgy, hogy térbeli rácsot (kristályrácsot) képeznek. Így pl. a köbös
kristályrendszerben kristályosodó kősó rácsát az 59,1. ábra tünteti fel (a Na+ és O– ionok méreteivel és egymástól való távolságával együtt). Az ideális
kristályban a rácsot alkotó részecskék mindegyike meghatározott egyensúlyi helyzettel rendelkezik, amelynek környezetében rezgéseket, éspedig
a hőmérséklettel növekvő amplitúdójú rezgéseket végez. Ennek megfelelően a kristályos szilárd test durva modelljéül szabályos elrendeződésű,
csavarrugókkal összekötött golyók sokasága szolgálhat (59,2. ábra).
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59,1. ábra -
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59,2. ábra -

A folyadékokban a részecskék – molekulák1 – szintén egymáshoz közel, de rendezetlenül helyezkednek el, vagy legfeljebb csak igen kis
tartományokon belül mutatkozik bizonyos fokú rendezettség. A folyadék molekuláinál nincsenek egyensúlyi helyzetek, a molekulák egymáshoz
képest könnyen elmozdulhatnak, és rendszertelen mozgásuk annál élénkebb, minél nagyobb a hőmérséklet. Hasonló felépítésűek az amorf szilárd
testek is, de ezek részecskéinek elmozdulási szabadsága korlátozottabb. Modellszerűen a folyadékok – erős egyszerűsítéssel – edénybe helyezett
apró acélgolyók halmazához hasonlíthatók.

A gázokban a molekulák egymástól való átlagos távolsága általában sokszorosan nagyobb, mint a folyadékokban. A gázmolekulák is rendezetlen,
a hőmérséklettel növekvő sebességű mozgást végeznek, az edény falával és egymással összeütköznek. Az ütközésektől eltekintve, egymásra a
viszonylag nagy átlagos távolság miatt csak igen kis erőt gyakorolnak, úgyhogy két ütközés között mozgásuk egyenes vonalúnak és egyenletesnek
tekinthető.

A modern fizika egyik legfontosabb feladata az atomok és molekulák, a gázok, folyadékok és szilárd testek szerkezetének felderítése,
tulajdonságaiknak az alkotórészek tulajdonságaira s a részecskék közti kölcsönhatásokra való visszavezetése. Az erre irányuló, az anyag
részecskékből való felépülését figyelembe vevő korpuszkuláris (molekuláris, atomisztikus) tárgyalásmód azonban a makroszkopikus és technikai
jellegű problémák legnagyobb részénél nem lenne célszerű; így pl. szükségtelen és rendkívül bonyolult lenne egy rúd megnyúlásának vizsgálatánál,
értelmezésénél közvetlenül az atomokból vagy éppen az elemi részecskékből kiindulni. A makroszkopikus jelenségeknél a megismerés első
szakaszában a korpuszkuláris módszer helyett a kevésbé mély, de egyszerűbb fenomenológiai módszer a célravezető. Ez a módszer – az anyag

1 A folyadékok és gázok szerkezete szempontjából rendszerint a molekulákat tekinthetjük a legkisebb egységeknek; ha a folyadék vagy a gáz közvetlenül atomokból áll, mint pl. a héliumgáz He
atomokból, akkor molekulán az atom értendő (mint „egyatomos molekula”).
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korpuszkuláris szerkezetéről nem véve tudomást – azzal a közönséges megfigyelések alapján jogosnak látszó feltevéssel él, hogy a testek által
elfoglalt térfogatot az anyag folytonosan tölti ki, és a testek különböző tulajdonságait bizonyos „anyagállandókkal” jellemzi (ilyenek pl. a sűrűség,
rugalmassági állandók, fajhő, törésmutató stb.).

Mivel az anyag korpuszkuláris szerkezetére és különösen a molekulák, atomok szerkezetére vonatkozólag csak finomabb és már sok fizikai ismeretet
feltételező vizsgálatokkal nyerhetünk megbízható felvilágosítást, természetes, hogy tárgyalásunkban sokáig a fenomenológiai módszer fog előtérben
állni, bár helyenként (még az atomok és molekulák létezését bizonyító tények ismertetése előtt) a korpuszkuláris szerkezetre is utalni fogunk.
Így pl. már itt megemlíthetjük, hogy általában a gázok sűrűsége a folyadékok és a szilárd testek sűrűségénél azért sokkal kisebb, mert a gázok
térfogategységében sokkal kevesebb molekula van.

Fenomenológiai szempontból megkülönböztethetünk – egyebek között, makroszkopikus értelemben – homogén és inhomogén testeket (16. §
4.), továbbá izotrop és anizotrop testeket (anyagokat). Izotrop testek azok, amelyek fizikai tulajdonságaikat illetően minden irányban egyformán
viselkednek, ezzel szemben az anizotrop testekben kitüntetett irányok vannak. Az előbbi csoportba tartoznak az amorf szilárd testek, a folyadékok és
a gázok, az utóbbiba általában a kristályok. Megjegyzendő azonban, hogy a rendszertelenül irányított mikrokristályokból álló kristályhalmazok (pl. a
fémek normális állapotukban) rendszerint izotropoknak tekinthetők, a köbös rendszerhez tartozó egykristályok pedig pl. a fényterjedés és (általában)
az elektromosságvezetés szempontjából szintén izotrop testekként, rugalmas tulajdonságaik szempontjából viszont anizotrop testekként viselkednek.

A) A SZILÁRD TESTEK RUGALMASSÁGA
Rugalmasnak nevezünk egy szilárd testet akkor, ha a test alakját megváltoztató külső erők hatására a testben olyan erők lépnek fel, amelyek a
test eredeti alakját vissza igyekeznek állítani. Ilyen rugalmas erők jelentkeznek pl. csavarrugó és drót megnyújtásánál vagy elcsavarásánál, rúd
meghajlításánál, gumilabda összenyomásánál stb. Gyakran a testek a deformáló erők hatásának megszűnése után a közönséges megfigyelések
szerint visszanyerik eredeti alakjukat. Olyan „tökéletesen rugalmas test”, amelyre ez szigorúan érvényes, amely tehát a deformáló erőhatás
megszűntével eredeti alakját pontosan visszanyeri, a valóságban nincsen, de a tapasztalat szerint természetes állapotában minden szilárd test
kielégítő pontossággal tökéletesen rugalmasnak tekinthető, ha az alakváltozások vagy a deformáló erők elegendő kicsinyek, azaz egy (élesen nem
definiálható) rugalmassági határ alatt maradnak. Az ilyen alakváltozásokat rugalmas alakváltozásoknak nevezzük.

A következőkben homogén és izotrop szilárd testek néhány egyszerű alakváltozásával – nyújtás, összenyomás, hajlítás, nyírás, csavarás –
foglalkozunk. Mindezekre érvényes a tapasztalati úton 1676-ban talált Hooke-féle törvény: Az alakváltozás arányos a deformáló erővel, ha az
alakváltozás vagy a deformáló erő elegendő kicsiny, azaz egy bizonyos arányossági határ alatt marad. Tárgyalásaink legnagyobb részében (a 63.
§ kivételével) ilyen kicsiny alakváltozásokra szorítkozunk.

60. §. Nyújtás és összenyomás. A nyomás

1. Nyújtás (húzás). Egy l hosszúságú és mindenütt egyenlő q keresztmetszetű rúd – demonstrációs kísérletünkben néhány méter hosszú és néhány
tized milliméter átmérőjű rézhuzal – felső végét rögzítsük, alsó végét terheljük meg F súllyal, és mérjük meg az F húzóerő hatására bekövetkező
Δl megnyúlást. A kísérletet a 60,1. ábra szerint is megvalósíthatjuk. Az F-nek, majd l-nek és q-nak változtatásával azt találjuk, hogy a megnyúlás
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az említett arányossági határon belül a húzóerővel és a drót hosszúságával egyenesen, a keresztmetszettel pedig fordítva arányos. Ha tehát az
arányossági tényezőt, az ún. nyújtási együtthatót α-val vagy szokásosabb módon 1/E-vel jelöljük, a megnyúlás:

 ((1a–b). egyenlet)

60,1. ábra -

Ez a nyújtásra vonatkozó Hooke-törvény, az anyagi minőségtől függő E állandó a rugalmassági, nyújtási vagy Young-féle modulus. Dimenziója a
fenti egyenletből erő/felület, értékét leggyakrabban kp/mm2-ben adják meg; pl. az acélnál E ≈ 21 000 kp/mm2 (l. függelék, 3. táblázat). Az E fenti
értéke szemléletesen pl. azt jelenti, hogy 1 mm2 keresztmetszetű acéldrót eredeti hosszúságának ezredrészével való megnyújtásához 21 kp erő
szükséges; az (1b) egyenletből ugyanis Δl/l = 1/1000-nél E/1000 = F/q.

Feltéve, hogy a rúd q felületű véglapjára az F nagyságú húzóerő egyenletesen (nemcsak egyes pontokban) hat, az F/q hányadost „feszültségnek”,
közelebbről külső húzófeszültségnek nevezzük. A külső húzóerő, ill. feszültség hatására a rúd belsejében is minden helyen rugalmas erők, ill.
rugalmas feszültségek lépnek fel, amelyek a megfelelő helyen jelentkező alakváltozásokkal függnek össze. Ezekkel a kérdésekkel közelebbről a
62. §-ban foglalkozunk.

A nyújtásnál mindig fellép harántösszehúzódás is: a nyújtás irányára merőleges hosszméretek (a d átmérő, ill. sokszög-keresztmetszeteknél az
oldalak) megrövidülnek, amint az pl. gumicső megnyújtásánál közismert. A mérések szerint a –Δd/d relatív átmérő- vagy oldalhosszúság-csökkenés
(amely a negatív Δd miatt pozitív) arányos a relatív megnyúlással: –Δd/d = μ Δl/l. Az anyagi minőségtől függő

 ((2). egyenlet)
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harántösszehúzódási együttható vagy Poisson-féle szám a legfontosabb fémeknél 0,3 és 0,4 közötti érték, és semmilyen anyagnál sem lehet 1/2-
nél nagyobb (l. alább).

A nyújtással kapcsolatos térfogatváltozás meghatározásánál tekintsünk egyszerűség kedvéért egy l oldalú kockát. Ha a nyújtás irányában a
meghosszabbodás Δl, akkor a harántirányú élek (2) szerint (– μΔl)-lel változnak meg. Így a térfogatváltozás:

 ((3a–b). egyenlet)

Mivel a térfogat a nyújtásnál a tapasztalat szerint mindig növekszik, vagy legalábbis nem csökken  az 1 – 2μ mennyiség nem lehet negatív,
azaz μ nem lehet  nagyobb.

2. Összenyomás. A nyomás. Ha az egyik végén rögzített rúd szabad véglapjára merőlegesen F nagyságú nyomóerő hat a húzóerő helyett, akkor
ennél az „egyoldalú összenyomásnál” a rúd hosszirányban megrövidül, keresztirányban kiterjed, térfogata csökken. Az (1)–(3) egyenletek most is
érvényesek, ha azokban F helyett –F-et írunk (most ugyanis Δl és ΔV negatív, Δd pozitív). – Ha a nyomóerő meghalad egy bizonyos, a rúd méreteitől
és anyagi minőségétől függő határértéket, az ismert oldalirányú kihajlás következik be.

A q felületű lapra (vagy egy Δq felületelemre) merőlegesen és egyenletesen ható nyomóerő F (ill. ΔF) nagyságának és a felületnek hányadosát, a

 ((4). egyenlet)

skaláris mennyiséget nyomásnak hívjuk; dimenziója erő/felület.2

A nyomás egységei közül a CGS egység a dyn/cm2, neve mikrobar (μbar); MKS egysége a newton/m2 (N/m2); gyakran használt egysége a kp/
cm2 vagy technikai atmoszféra (at). A meteorológiában nemzetközileg elfogadott egység a millibar (mbar). A nyomásegységek közti összefüggések
(0,03% pontosságon belül):

 ((5). egyenlet)

további egységekre nézve l. 70. §.

A nyomás fogalmából következik, hogy kis felületre aránylag kis nyomóerővel igen nagy nyomást lehet kifejteni. Ha pl. kést vagy szöget 1 kp erővel
nyomunk 1/100 mm2 felületre, a nyomás 10 000 at.

2A nyomást tehát – pontatlanul a ,,felületegységre eső nyomóerőt” – az F nyomóerővel ellentétben nem tekintjük irányított mennyiségnek, bár egyszerűség kedvéért gyakran nyíllal ábrázoljuk, és pl.
„felfelé irányuló nyomásról” beszélünk a „felfelé irányuló nyomóerőnek megfelelő nyomás” helyett.
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A fent tárgyalt „egyoldalú összenyomás” helyett minden oldalú egyenletes nyomásról beszélünk, ha egy tetszőleges alakú test felületére olyan
nyomóerők hatnak, hogy a nyomás a felület minden helyén ugyanaz (60,2. ábra). Ez az eset pl. úgy valósítható meg, hogy a testet sűrített levegőbe
vagy folyadékba tesszük, amelynek felületére bizonyos nyomást gyakorolunk (l. később). A test eredeti, zérusnak tekintett nyomáshoz tartozó V
térfogata p nyomásnál V + ΔV-re csökken (ΔV negatív). A mérések szerint a relatív térfogatváltozás arányos a p nyomással:

 ((6). egyenlet)

ahol az anyagi minőségre jellemző ϰ állandó az összenyomhatósági együttható vagy kompresszibilitás.3 Pl. a vasnál ϰ = 0,6 · 10–6 at–1, azaz a vas
térfogata 1000 at nyomás hatására is csak 0,6 ezrelékkel csökken.

60,2. ábra -

A tárgyalásunkban harmadik rugalmas állandóként előforduló kompresszibilitás kifejezhető az első kettővel:

 ((7). egyenlet)

Egy kocka „egyoldalú” összenyomásakor ugyanis – ha a p = F/q nyomás csak két szemközti lapra hat – a (3b)-nél mondottak szerint ΔV/V = – 1
(1 – 2μ)p/Ε. Ha mármost a másik két lappárra is hat a p nyomás, a relatív térfogatváltozás az előzőnek háromszorosa: ΔV/V = – 3(1–2μ) p/Ε, és
ennek (6)-tal való egybevetéséből (7) következik.

3 Az 1/ϰ = K állandót térfogati rugalmassági tényezőnek vagy kompressziómodulusnak hívják. – Ha a test térfogatát p nyomásnál V-vel, p + Δp nyomásnád V + ΔV-vel jelöljük, akkor a (6)-nak
megfelelő egyenlet:

 ((6a). egyenlet)
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61. §. Hajlítás, nyírás, csavarás. A rugalmassági állandók összefüggése és mérése

1. A hajlítás egyik fontos példája az egyik végén befogott rúd (tartó) viselkedése a szabad végén működő F erő (súly) hatására. Az l hosszúságú
terheletlen rúd legyen vízszintes – a saját súlyától származó kis lehajlástól tekintsünk el –, keresztmetszete legyen a szélességű és b magasságú
téglalap (61,1. ábra). A mérések az itt nem közölt számításokkal megegyezésben arra vezetnek, hogy az arányossági határon belül a téglalap
keresztmetszetű homogén rúd szabad végének lehajlása:

 ((1). egyenlet)

ahol E a nyújtási modulus. Eszerint a lehajlás pl. a hosszúság megkétszerezésével 8-szor nagyobb, a b magasság megkétszerezésével viszont 8-
szor kisebb lesz.

61,1. ábra -

Hogy (1)-ben az E nyújtási modulus lép fel, az arra vezethető vissza, hogy a hajlításnál a rúd felső rétegei meghosszabbodnak, az alsó rétegek pedig
megrövidülnek. E kétfajta réteg között, a téglalap keresztmetszetű homogén rúdnál éppen a középen, húzódik az ábrán szaggatott vonallal jelzett
neutrális réteg, amelynek hosszúsága a rúd meghajlítása után is változatlan marad.

Tetszőleges (de mindenütt egyenlő) keresztmetszetű rúd végének lehajlása a számítások szerint:

 ((2). egyenlet)

Itt I az ún. felületi tehetetlenségi nyomaték (vagy „a keresztmetszet másodrendű nyomatéka”), amelyet a rúd keresztmetszetére kiterjesztett]
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 ((3). egyenlet)

integrál definiál; y a keresztmetszet Δq felületelemének a keresztmetszet súlypontján átmenő vízszintes x tengelytől való távolsága (61,2. ábra).4 A
számítás alapján pl. egy a szélességű és b magasságú téglalapnál, továbbá kör és körgyűrű keresztmetszetnél (külső és belső sugár R2, R1) rendre:

 ((4a–c). egyenlet)

61,2. ábra -

Ha a cső I-jét a hengerével egyenlőnek választjuk, akkor a cső lehajlása ugyanakkora, mint a hengeré, de keresztmetszete s ezzel a felhasznált
anyag tömege kereken 4-szer kisebb! Hasonlóan előnyösek az anyagmegtakarítás szempontjából a kettős  ( ) keresztmetszetű tartók.

A két végén alátámasztott és közepén F súllyal megterhelt rúd (61,3. ábra) a hajlítási igénybevétel szempontjából úgy tekinthető, mintha a rúd
középső, vízszintes része rögzítve lenne, és mindkét véget F/2 erő húzná felfelé. Ha tehát az (1) vagy az általánosabb (2) egyenletben F helyébe
F/2-t, l helyébe l/2-t, helyettesítünk, megkapjuk a rúd közepének lehajlását:

 ((5). egyenlet)

4 Ha ismerjük az adott keresztmetszettel mint alappal bíró, igen vékony (síkidomszerű) testnek az x tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékét, vagyis (44,2) szerint és ebben a test m

tömegét a q keresztmetszettel helyettesítjük, megkapjuk az I-t. Pl. egy R súgarú körlapnál (44,6) szerint tehát
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amely a (2)-beli érték 16-od része.

61,3. ábra -

Az eddigiekben a rudat súlytalannak gondoltuk. Kimutatható, hogy egyedül saját F súlyának hatására a kétoldalt alátámasztott rúd közepén az (5)-
beli érték 5/8-szorosával hajlik le.

2. A nyírás (csúsztatás) legegyszerűbben megvalósítható esetében egyik lapján rögzített téglatest átellenes lapjára érintőleges F erő hat a lap egyik
oldalával párhuzamos irányban (61,4. ábra). Ennek következtében a kérdéses lap s az ezzel párhuzamos rétegek „elcsúsznak” egymáson – akárcsak
egy kártyacsomag lapjai –, és az eredetileg a lapra merőleges oldalélek γ szöggel elfordulnak. Kis alakváltozás esetén a γ szög arányos az F erővel,
és fordítva arányos a lap q felületével, vagyis (az arányossági tényezőt 1/G-vel jelölve):

 ((6). egyenlet)

Az anyagi minőségtől függő G állandót nyírási, csúsztatási vagy torziómodulusnak (l/G-t nyírási vagy torziós együtthatónak) hívjuk. Dimenziója erő/
felület, értékét leggyakrabban kp/mm2-ben adják meg: pl. az acélnál G ≈ 8300 kp/mm2 (l. függelék, 3. táblázat).

61,4. ábra -
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3. A csavarás (torzió) egyik fontos esetével már a 45.§-ban találkoztunk. Ha az egyik végén rögzített, l hosszúságú és kör keresztmetszetű – R sugarú
– homogén rúd vagy drót szabad végére M forgatónyomatékot gyakorolunk pl. korábbi 45,1. ábrán szaggatott vonallal jelzett módon, a rúd egyes
keresztmetszetei (a rúdhoz erősített vízszintes jelzőpálcikák) elfordulnak, éspedig annyiszor nagyobb szöggel, ahányszor nagyobb távolságra vannak
a rögzített végtől. A mérések az alább vázolt számításokkal megegyezésben arra vezetnek, hogy az arányossági határon belül a kör keresztmetszetű
rúd szabad végének φ szögelfordulása:

 ((7). egyenlet)

ahol G a nyírási modulus. Eszerint φ pl. az M forgatónyomaték vagy az l hosszúság megkétszerezésével 2-szer nagyobb, az R sugár
megkétszerezésével viszont 24 = 16-szor kisebb lesz! A (7)-nek a csavarási ingánál (45. § 1.) talált M = D*φ egyenlettel való összehasonlításából
következik, hogy a drót direkciós nyomatéka:

 ((8). egyenlet)

Ha a tömör rudat vékony falú (r sugarú, Δr falvastagságú) csövekre bontjuk, egy ilyen cső hasáb alakú térfogatelemének alakja a csavarásnál a 61,5.
ábrán vázolt módon változik meg. Ennek alapján érthető, hogy a csavarás a nyírásra vezethető vissza, és hogy (7)-ben a G nyírási modulus lép fel.
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61,5. ábra -

A 61,5. ábrán feltüntetett hasábnál a (6)-beli γ nyírási szögnek az ábra szerint a γ = rφ/l szög felel meg. Ezért (6) alapján az egyes hasábokat
deformáló nyíróerők összege, azaz a Δq = 2πrΔr keresztmetszetű csövet deformáló ΔF erő:

Ennek az erőnek a rúd tengelyére vonatkozó forgatónyomatéka:

Az R sugarú tömör henger φ szöggel való elcsavarásához szükséges M forgatónyomatékot nyilván úgy kapjuk meg, hogy a hengert alkotó csövekhez
tartozó ΔΜ-eket összeadjuk, azaz a legutóbbi kifejezést r = 0-tól r = R-ig integráljuk:
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ez az összefüggés pedig azonos (7)-tel.

Csavarási igénybevétel jelentkezik pl. műszerek torziós szálainál, fúróknál, csavaroknál, gépek tengelyeinél, továbbá a csavarrugó
hosszúságváltozásainál is. (A spirálrugó – órarugó – „megcsavarodásánál” viszont a hajlítási rugalmasság játszik szerepet.)

4. A rugalmassági állandók összefüggése és mérése. A megismert négy állandó (E, μ, x, G) közül kettő, pl. x és G a másik kettővel kifejezhető:5

 ((9a–b). egyenlet)

Ezek szerint egy (homogén) izotrop test rugalmas viselkedése két független állandóval jellemezhető.6 Mivel a 60. § szerint 0 < μ < 0,5, a G-nek
E/3 és E/2 közé kell esnie.

Ami az állandók mérését illeti, legegyszerűbben E és G határozhatók meg, pl. rúd megnyúlásának (vagy lehajlásának) és elcsavarodásának mérése
útján, a (60,1) vagy az (1), ill. (7) törvények alapján. E sztatikai módszereken kívül dinamikai módszerek is használatosak, amelyek általában a
rugalmas rezgéseken alapszanak. Így pl. a 45. §-ban tárgyalt torziós inga lengésidejére vonatkozó

 ((10). egyenlet)

összefüggésből T lemérésével, l, r és Θ ismeretében a G torziómodulust meghatározhatjuk.

62.§. Rugalmas deformációk és feszültségek. Rugalmas energia

1. A gumiszalagra rajzolt körből (62,1. ábra, szaggatott vonal) a szalag megnyújtása után ellipszis lesz, vastagabb gumilap gömb alakú része pedig
ellipszoiddá deformálódik. Általánosan fennáll a következő, itt csak bizonyítás nélkül közölt kinematikai tétel: Deformálható testnek elegendő kicsiny,
de egyébként bármilyen alakváltozásánál a test tetszőleges O pontja köré írt kicsiny, r sugarú gömb ellipszoidba megy át (62,2. ábra).7 Ha ennek
a „deformációs ellipszoidnak” fél főtengely-hosszúságai r1, r2, r3, akkor a kicsiny

 ((1). egyenlet)

5 (9a)-ra nézve 1. 60. $, (9b) pedig azon alapszik, hogy a 61,4. ábrán feltüntetett nyírás megfelelő irányú nyújtással és összenyomással helyettesíthető.
6 Anizotrop testek rugalmasságának jellemzésére a legáltalánosabb esetben, azaz a legkisebb fokú szimmetriával rendelkező háromhajlású kristályrendszerbe tartozó egykristályoknál 21 állandó
szükséges, a legnagyobb fokú szimmetriával bíró köbös kristályoknál pedig 3 állandó.
7 Ezen az alakváltozáson kívül természetesen a gömb mint egész – mint merev test – transzlációt és rotációt is végezhet.
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mennyiségek nyilván a főtengelyek irányába eső vonaldarabok relatív megnyúlásait jelentik (ill. összehúzódásait, ha εi < 0). Ezt a három mennyiséget,
amelyek ismert főtengely-irányok esetén a deformációs ellipszoidot teljesen meghatározzák, főmegnyúlásoknak (fő összehúzódásoknak) nevezzük.

62,1. ábra -

62,2. ábra -

Általános esetben, amikor a főtengelyek irányai előre nem ismeretesek, az ellipszoidot 6 független adat határozza meg:
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 ((2). egyenlet)

Ezek az ún. deformációmennyiségek, amelyek az alapul vett XYZ koordináta-rendszer tengelyeivel egybeeső vonaldaraboknak a deformációnál
létrejövő megnyúlásait és elfordulásait jellemzik, egy szimmetrikus tenzornak, a deformációs tenzornak a komponensei (hasonlóan, mint ahogy Θxx,
Θxy, … a tehetetlenségi tenzort alkotják, l. 48. § 2.). Ha az X, Y, Z tengelyek megegyeznek a deformációs ellipszoid főtengelyeivel, akkor εxx, εyy,
εzz rendre a fenti ε1, ε2, ε3-mal, εxy, εyz, εzx pedig zérussal egyenlők.

Ha a megnyújtott gumiszalagból (62,1. ábra) az ellipszis alakú részt eltávolítjuk, ez a környezetéből kiszakított rész ismét köralakot ölt. Ahhoz, hogy
az ellipszis alak megmaradjon, az ellipszis kerületén megfelelő erőket kell alkalmaznunk; ezeket az erőket akkor, amikor a kiszakított rész még a
szalag belsejében volt, nyilván a szalag környező részei gyakorolták az ellipszis szélére. A fentiek alapján belátható, hogy általánosan, egy rugalmas
test belsejében elhatárolva gondolt tetszőleges alakú, V térfogatú rész felületének minden Δq darabjára a környező külső részek erőt gyakorolnak.
Ezeket a Δq felületelemekre ható, Δq-val arányos rugalmas erőket felületi erőknek nevezzük, míg pl. a súly a V térfogattal vagy a tömeggel arányos
térfogati erők (tömegerők) csoportjába tartozik.

A rugalmas test belsejében felvett V térfogatrész egyik felületeleme legyen Δq, ennek a V-ből kifelé mutató normálisa (az ebbe az irányba mutató
egységvektor) n, a Δq-ra ható felületi erő pedig ΔFn (62,3. ábra). Az erő/felület dimenziójú

 ((3). egyenlet)

mennyiséget az n normálisú felületelemhez tartozó feszültségvektornak nevezzük.

62,3. ábra -
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A  amelyben az n index a felületelem normálisára8 utal, általában nem merőleges a felületelemre, de mindig felbontható egy normális (σnn) és egy
tangenciális (σnt) komponensre. Az előbbit normális (húzó vagy nyomó) feszültségnek, az utóbbit érintőleges (nyíró vagy csúsztató) feszültségnek
hívjuk. Pozitív σnn az n normálisú felületelein kifelé való húzásának, negatív σnn pedig a felületelem befelé való nyomásának felel meg. Az utóbbi
esetben a

 ((4). egyenlet)

pozitív mennyiséget nyomásnak nevezzük. Ezzel már a 60. §-ban is foglalkoztunk, a feszültségeknek és speciálisan a nyomásnak mostani
értelmezése azonban általánosabb, mert nemcsak a test külső felületére vonatkozik, hanem a test belsejének bármely helyére is.

A deformált test egy O pontján át fektetett különböző irányítású felületelemek között – amint ezt bizonyítás nélkül említjük – mindig található
három olyan, egymásra merőleges n1, n2, n3 normálisokkal bíró felületelem, amelyekre érintőleges feszültségek nem hatnak, hanem csak normális
feszültségek. Ezek a σ1, σ2, σ3 „főfeszültségek” a megfelelő n1, n2, n3 irányokkal együtt a deformált test O pontjában uralkodó „feszültségállapotot”

teljesen meghatározzák, mert ismeretükben bármely n normálisú felületelemhez tartozó  feszültségvektor (itt nem részletezendő módon)
kiszámítható.

A test egy O pont körüli részének alakváltozásához hasonlóan az O pontban uralkodó feszültségállapot is 6 független adattal jellemezhető. Alapul
véve egy OXYZ koordináta-rendszert, ezt a 6 adatot a

 ((5). egyenlet)

feszültségek jelentik, ahol pl. σxx, σxy, σxz rendre az X normálisú felületelemre (az YZ sík kis darabjára) ható  feszültségvektor X, Y, Z komponensei.
Az (5) feszültségek – az első három normális, a második három érintőleges feszültség – együttesen az ún. feszültségi tenzort alkotják. Ez
geometriailag másodrendű felülettel, a „feszültségi ellipszoiddal” szemléltethető, amelynek főtengelyei az n1, n2, n3 irányokba mutatnak.

A fentiek alapján a rugalmasságtan körébe tartozó jelenségeket általánosan az alábbi módon képzelhetjük el. A rugalmas test határfelületére ható
külső erők (és a sok esetben elhanyagolható tömegerők, pl. a súly) a test belsejében rugalmas feszültségeket keltenek, és a test bármely helyén
fellépő deformációk az ugyanazon a helyen uralkodó feszültségek hatásának tekinthetők. A deformációk és a feszültségek közti összefüggést az
általános Hooke-féle törvény adja meg, amely szerint az ε1, ε2, ε3 főmegnyúlások és a σ1, σ2, σ3 főfeszültségek között (általánosabban az εxy, εyz,
…deformációmennyiségek és a σxx, σxy, … feszültségek között) lineáris egyenletek állnak fenn; ezekben együtthatókként a test rugalmas állandói
szerepelnek. Speciálisan pl. egy homogén és izotrop, q keresztmetszetű rúdnak a tengelyével párhuzamos n1 irányú F erővel való megnyújtásánál
(60. § 1.) a főfeszültségek a rúd minden helyén: σ1 = F/q, σ2 = σ3 = 0, a főmegnyúlások pedig a Hooke-törvény szerint:

 ((6). egyenlet)

8 A Δq felületelemet természetesen a V-vel szomszédos V' térfogatrészhez tartozónak is tekinthetjük, de ebben az esetben a külső (V'-ből kifelé mutató) normális –n, és a megfelelő feszültség vektort

 jelöljük. Az akció-reakció elve szerint nyilvánvalóan  (62,3. ábra).
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A rugalmasságtan feladata elméleti téren általában az, hogy a megadott külső erőkből a testben fellépő feszültségeket és deformációkat,
végeredményben pedig a test bármely pontjának elmozdulását meghatározza. Az ehhez szükséges alapegyenletek az impulzustételből és az
impulzusnyomaték tételéből kiindulva felállíthatók, de a feladatok pontos megoldása általában igen nehéz, és ezért még a 60. és 61.§-ban tárgyalt
egyszerű esetekben is inkább csak a gyakorlati szempontból legfontosabb végeredmények kísérleti úton való megállapítására szorítkozhattunk.

A rúd megnyújtása és nyírása az ún. homogén deformációk közé tartoznak, amelyeknél a deformációmennyiségek és így a feszültségek is a test
minden helyén ugyanazok. Ezzel szemben pl. az egyik végén befogott homogén rúd hajlításánál fellépő feszültségek függnek a helytől. Speciálisan
a téglalap keresztmetszetű rúdnál (61,1. ábra) a számítások szerint a maximális húzófeszültség:

 ((7). egyenlet)

amely a befogás helyén a rúd felső lapján lép fel. A tartókat úgy méretezik és terhelik, hogy σmax egy megengedett határ alatt maradjon.

2. Rugalmas vagy deformációs energiának nevezzük azt a helyzeti energiát, amely a rugalmas testekben a deformáló külső erőknek a rugalmas belső
erők ellenében végzett munkája árán felhalmozódik. A rugalmas energiát közismert módon gyakran felhasználják különböző gépek, szerkezetek
hajtására és pl. kocsik „rugózásánál” a lökések csillapítására.

A (29,2) formula szerint az Fx = –Dx lineáris erőtörvénynek eleget tevő, x0-lal megnyújtott (összenyomott) csavarrugó rugalmas energiája:

 ((8). egyenlet)

Itt a D „direkciós erő” a csavarrugó méreteitől és – a rugó megnyúlásakor fellépő csavarási igénybevétel miatt – a drót G torziómodulusától függ
(D = πGr4/2R2l, ahol r a drótnak, R a tekercsnek a sugara, l a tekercset alkotó drót hosszúsága). – Az egyik végén rögzített rúd megnyújtására
(összenyomására) és meghajlítására vonatkozó (60,1) és (61,1) Hooke-törvények más jelölésekkel (Δl, ill. s helyett x-szel) szintén az Fx = –Dx
alakban írhatók: Fx = –(Eq/l)x, ill. Fx = –(Eab3/4l3)x. Ezért az x0-lal megnyújtott (összenyomott) rúd és a szabad végén x0-lal meghajlított rúd rugalmas
energiáját is (8) adja, ahol az első esetben D = Eq/l, a másodikban D = Eab3/4l3.

A (8)-hoz hasonlóan, az Mz = –D*φ lineáris forgatónyomaték-törvénynek megfelelő, φ0 szöggel „megcsavart” drótnak és spirál- vagy csavarrugónak
rugalmas energiája:

 ((9). egyenlet)

A D* direkciós nyomatékot kör keresztmetszetű drótnál (61,8) adja meg; a spirál- és csavarrugó esetében D* a méretektől és – a rugó „elcsavarásánál”
fellépő hajlítási igénybevétel miatt – az E nyújtási modulustól függ.

Ha téglatestet minden oldalról p nyomásnak vetünk alá (60. § 2.), akkor az eredetileg a, b, c hosszúságú oldalélek rendre a (viszonylag kicsiny,
negatív) Δa, Δb, Δc értékekkel megváltoznak. Eközben az ab felületű lapokra ható pab nyomóerők pab (–Δc) munkát végeznek, az egész munka
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pedig: ΔL = –p(abΔc + acΔb + bcΔa) = –pΔV, a negatív ΔV térfogatváltozás miatt pozitív. A nyert eredmény tetszőleges alakú testre is érvényes:
Egy test minden oldalról való kismértékű összenyomásánál a nyomóerők munkája és egyúttal a rugalmas energia növekedése:

 ((10). egyenlet)

Ez a formula minden oldalról ható húzóerők (vagy, mint pl. léggömb kiterjedésekor, belülről kifelé irányuló nyomóerők) esetében is érvényes; ekkor
ΔL szintén pozitív, mert p negatív és ΔV pozitív. – Ha egy test térfogata p = 0 nyomásnál V0, akkor a V térfogathoz (60,6) szterint a p = – (V– V0)/
ϰV0 nyomás tartozik. Ezért (10) alapján a V0-ról V1-re való összenyomásnál végzett munka és egyúttal az összenyomott (kitágított) test rugalmas
energiája:]

 ((11). egyenlet)

ha a ϰ kompresszibilitás a (V0, V1) intervallumban állandónak tekinthető.

63. §. Szilárd testek viselkedése az arányossági határon kívül. Szilárdság és keménység

Ha pl. rézdrót megnyújtásakor az F húzóerőt változtatjuk, a mérések alapján felrajzolhatjuk a σ = F/q feszültség és az ε =Δl/l relatív megnyúlás
összefüggését feltüntető „feszültség–megnyúlás” diagramot (63,1. ábra, amelynél a feszültséget a technikában szokásos módon a terheletlen
drót q keresztmetszetére vonatkoztattuk).9 A görbe gyakorlatilag még egyenes szakaszának A végpontja – az A-hoz tartozó εΑ megnyúlás vagy
σΑ feszültség – felel meg a már említett arányossági határnak. Az ennek közelében, B-nél levő rugalmassági határtól kezdve a drót a terhelés
megszüntetésével nem nyeri vissza eredeti hosszúságát, azaz maradandó alakváltozás lép fel. Az A határ után a megnyúlás az arányosságnál
erősebben nő a feszültséggel, a C folyási határtól kezdődő közel vízszintes szakaszon pedig a drót állandó vagy csak alig növekvő feszültségnél
is jelentősen megnyúlik, plasztikus (képlékeny) lesz. A nagy maradandó alakváltozásokkal kapcsolatos képlékenységi tartomány különösen fontos
a fémek „hidegen” való megmunkálásánál (kovácsolás, húzás, hengerlés). A D ponttól kezdve a fém ismét „megszilárdul”, azaz a további
megnyújtáshoz szükséges feszültség egyre nő az E maximumig, amelynél a keresztmetszet egy helyen erősen csökken, és végül H-nál a drót
elszakad.

9 F/q az ún. névleges feszültség; a valódi feszültség F/q', ahol q' (<q) az F erővel megnyújtott rúd keresztmetszete.
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63,1. ábra -

Az elszakításhoz szükséges erőnek és az eredeti q keresztmetszetnek a hányadosa a húzási vagy szakítást szilárdság (pl. a réznél 40–45 kp/mm2, l.
függelék, 3. táblázat). Értékét, amelyet szabvány-próbadarabokon határoznak meg, kis sérülések, rovátkák nagymértékben befolyásolják. Közismert
példa erre, hogy papírszalag sokkal könnyebben elszakítható, ha a szélén kis bevágás van.

A 63,1. ábra rézre vonatkozó görbéjéhez hasonlók általában a nyúlós anyagok (pl. több acélfajta, alumínium) diagramjai. A képlékeny anyagoknál
(ólom, agyag) a plasztikusság tartománya az uralkodó, a rideg anyagoknál viszont (öntött vas, üveg) ilyen tartomány vagy folyási határ nincsen,
ezeknél az anyagoknál a törés közvetlenül a rugalmassági határ után bekövetkezik. Az említett három csoport diagramjait vázlatosan a 63,1. ábra
vékony vonallal rajzolt görbéi mutatják.

A nyújtási diagramoknak megfelelő görbék másfajta igénybevételnél is felvehetők. Ezek alapján a szakítási vagy húzási szilárdságon kívül több más
„szilárdság” is megkülönböztethető: nyomási szilárdság (a rideg anyagoknál), hajlítási, nyírási és csavarási szilárdság.

Az alakváltozások általában még a rugalmasság határán belül sem követik momentán a deformáló erő megváltozását. Ez a rugalmas utóhatás pl.
abban nyilvánul meg, hogy a megnyújtott drót a terhelés megszűnése után csak hosszabb idő múlva veszi fel eredeti alakját. Szigorúan véve még
hosszabb idő múlva is megfigyelhető kismértékű maradandó alakváltozás, amely teljesen csak az előzővel ellentétes irányú terheléssel szüntethető
meg. Lényegében ebben áll a rugalmas hiszterézis jelensége.

A hiszterózist demonstrálhatjuk két rögzített állvány közé kifeszített gumicsővel (63,2. ábra), amelynek pl. a bal oldali felét a cső közepén támadó
erővel megnyújthatjuk vagy összenyomhatjuk aszerint, amint a mérősúlyokat a jobb vagy a bal oldali serpenyőbe helyezzük. Az ábrán látható
helyzetből kiindulva, amelyben σA = FA/q feszültséghez az εΑ = ΔlA/l relatív megnyúlás – a 63,3. ábrán az A pont – tartozik, csökkentsük a feszültséget
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(a nyújtóerőt) fokozatosan zérusra. Ekkor a megnyúlás (OB) nem zérus, de zérusra csökken a megelőzővel ellentétes irányú OC feszültség hatására.
A mérések folytatásával az ABDEA hiszterézishurokhoz jutunk. Kimutatható, hogy a hurok által bezárt terület arányos azzal a munkával, amelyet a
deformáló erők a fenti periodikus alakváltoztatás egy ciklusa alatt végeznek. Ez a munka a test belsejében végbemenő, súrlódásszerű folyamatok
miatt végeredményben hővé alakul át.

63,2. ábra -

63,3. ábra -
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Periodikus megterhelések esetén, amelyben a feszültség egy középérték körül ingadozik, szakadás vagy törés már sokkal kisebb feszültségeknél
felléphet, mint állandó vagy lassan változó megterhelések esetében. A periodikus terhelésekkel kapcsolatos anyagkifáradás egyik ismert példája az
acélszalagnak többszöri oda-vissza való hajlítás utáni eltűrése.

Az anyagok keménységét többféleképpen szokták jellemezni. A „karcolási keménység” megállapításánál a főleg az ásványtanban használt Mohs-féle
keménységi skála (1. zsírkő; 2. kősó vagy gipsz; 3. mészpát; 4. folypát; 5. apatit; 6. ortoklász; 7. kvarc; 8. topáz; 9. korund; 10. gyémánt) szolgálhat
alapul. Ha pl. az A anyaggal a mészpát, a folypáttal pedig A megkarcolható, akkor A keménységi foka 3 és 4 közé esik. A technikában a vizsgálandó
anyagok síkra csiszolt lapjára nagy F nyomóerővel acélgolyót nyomnak, és meghatározzák a lapon keletkező kör alakú bemélyedés q területét; az
F/q hányados az anyag Brinell-féle keménysége, Gyémántpiramis csúcsának benyomásával a Vickers-féle keménységet mérik.

Ebben a fejezetben csak a rugalmas testek sztatikájával foglalkoztunk; a rugalmas testek dinamikájának egyes kérdéseire a rezgésekre és hullámokra
vonatkozó III. részben kerül sor.

B) NYUGVÓ FOLYADÉKOK MECHANIKÁJA (HIDROSZTATIKA)
64. §. A folyadékok jellemzése. A nyugvó folyadék felszíne

1. A folyadékok közismert tulajdonsága, hogy alakjuk könnyen, térfogatuk viszont igen nehezen változtatható. Ebből már az 59. §-ban arra
következtettünk, hogy a folyadék részecskéi (molekulái) egymás mellett csaknem szabadon elmozdulhatnak, és így szemléletes „folyadékmodell”
gyanánt pl. edénybe helyezett kis acélgolyók sokasága szolgálhat.

A részecskék említett „gördülékenysége” alapján arra gondolhatunk, hogy két szomszédos folyadékréteg könnyen elcsúsztatható egymáshoz képest,
azaz a rétegek érintőleges erőket nem vagy csak kismértékben fejtenek ki egymásra. A valóságban ilyen erők a „nyúlós” folyadékoknál (méz, kátrány,
sok olaj) szembetűnően megnyilvánulnak, sőt bármely folyadékban fellépnek az ún. belső súrlódás miatt, de csak akkor, ha a folyadék mozgásban
van; ha az egymáson csúszó rétegek relatív sebessége zérusra csökken, ez a súrlódási erő eltűnik. (Részletesebben l. 78.§.) A folyadékoknak ez
az alapvető tulajdonsága a rugalmasságtanban megismert fenomenológiai fogalmakkal úgy fejezhető ki, hogy nyugvó folyadékokban érintőleges
vagy nyíróerők és feszültségek nincsenek.

Az olyan képzelt folyadékot, amelyben nyírófeszültségek mozgás esetén sem lépnek fel, vagyis amelyben nincsen belső súrlódás, súrlódásmentes
vagy ideális folyadéknak hívjuk. Ez a fogalom a folyadékok áramlásának tárgyalásakor gyakran nagy egyszerűsítést tesz lehetővé, nyugvó
folyadékoknál azonban nem lényeges, mert hiszen itt a belső súrlódás amúgy sem nyilvánul meg. Fontos viszont a nyugvó folyadékoknál is egy
másik egyszerűsítés. A folyadékok összenyomhatósága, azaz a ϰ kompresszibilitás [l. (60,6) és a későbbi 68. §] olyan kicsiny, hogy azt igen
sok esetben zérusnak vehetjük, vagyis összenyomhatatlan (inkompresszibilis) folyadékról beszélhetünk. Sokan az ideális folyadék fogalmába az
összenyomhatatlanságot is beleértik.

2. A nyugvó folyadék szabad, azaz az edénnyel nem érintkező felszíne, ha erre csak a nehézségi erő hat mint külső erő, vízszintes sík, illetve a
nagy kiterjedésű vízfelületek a Föld alakját követik. Általánosan: a nyugvó folyadék szabad felszíne mindenütt merőleges a külső erők eredőjére.
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Ha ugyanis az F eredő erő valamely helyen nem lenne merőleges a felszínre, azaz F-nek lenne érintőleges komponense, ez a felszínt képező
folyadékrészecskéket vagy felületelemeket elmozdítaná (ami pl. mézes üveg megdöntésénél meg is figyelhető), a folyadék tehát nem lenne
nyugalomban.

Ha folyadékot tartalmazó hengeres edényt függőleges tengelye körül ω szögsebességű forgásba hozunk, rövid idő múlva a „forgó folyadék” felszíne
felülről nézve homorú forgásfelület lesz, amely csak a tengellyel való metszéspontja helyén

vízszintes (64,1. ábra). A folyadék az ω szögsebességgel forgó koordináta-rendszerben nyugalomban van, felszínének tehát mindenütt merőlegesnek
kell lennie a nehézségi erőnek és a forgó rendszerben fellépő centrifugális erőnek eredőjére.

64,1. ábra -

Ebből a feltételből egyszerű számítással adódik, hogy a felszín forgási paraboloid.

A felszín és az XZ sík z = z(x) metszésgörbéjének P pontjához tartozó érintő iránytangense: tg α = dz/dx, az ábrán látható erőparalelogrammából
pedig tg α = mω2x/mg. Ezért



II. RÉSZ. DEFORMÁLHATÓ
TESTEK MECHANIKÁJA

317

 ((1a–b). egyenlet)

ami valóban parabola egyenlete. A konstans értéke az ábrán megjelölt z0 magasság, mivel (1b)-ből x = 0-ra z = z0. A folyadék magasságát az
R sugarú nyugvó hengerben h-val jelölve, a h – z0 süllyedés a folyadék összenyomhatatlanságának feltételezésével kiszámítható. Az így kapott
formulából (h – z0 = ω2R2/4g) a süllyedés mérésével ω meghatározható, úgyhogy ennek alapján fordulatszámlálók készíthetők.

65. §. A nyomás a nyugvó folyadékokban. (A hidrosztatikai nyomás)

1. A nyomás egyenletes tovaterjedése és izotropiája. Ha lombikban vagy bármilyen alakú edényben levő folyadék felszínére dugattyú közvetítésével
nyomóerőt fejtünk ki (65,1. ábra), ennek hatása az edény falának minden helyén jelentkezik: a folyadék a papirossal beragasztott kis nyílások
mindegyikénél kiszakítja a papirost, és mindegyikben egyenlő mértékben áramlik ki az edényből. A kísérlet eredménye a folyadékrészecskék
gördülékenységével magyarázható, hasonlóan, mint ahogyan pl. a dióval vagy acélgolyókkal telt zsák egy aránylag kis felületen működő nyomóerő
hatására is minden oldalon felduzzad.

65,1. ábra -

Hogy melyik az a fizikai mennyiség, amely a fentiek szerint a nyugvó folyadékban „tovaterjed”, azt a következőképpen állapíthatjuk meg. Képzeljük
el, hogy „összenyomhatatlan és súlytalan” folyadék nyugalomban van olyan merev edényben, amelyben két, súrlódás nélkül mozgatható dugattyúra
az F1, ill. F2 nyomóerők hatnak (65,2. ábra). Ha most gondolatban a q1 keresztmetszetű dugattyút befelé mozgatjuk kis δs1 szakasszal, akkor a
folyadék összenyomhatatlansága és az edény merevsége miatt a q2 keresztmetszetű dugattyú akkora δs2-vel mozdul el kifelé, hogy a q1δs1 és q2δs2
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térfogatok egyenlők. A dugattyúk elmozdulásakor az F1 és F2 szabaderők virtuális munkája F1δs1 ill. – F2δs2, és ezek összege a virtuális munka elve
alapján (35. §) zérus: F1δs1 = F2δs2. Ebből és az imént említett q1δs1 = q2δs2 egyenletből következik:

 ((1). egyenlet)

Az F1/q1 = p1, ill. F2/q2 = p2 skaláris mennyiség ugyanis a 60. és a 62. § szerint az a nyomás, amelyet az 1, ill. a 2 helyen a dugattyú fejt ki a folyadékra
vagy a kölcsönhatás törvénye értelmében – a folyadék a dugattyúra. Mivel a dugattyúkat az edény falán bárhol felvehetjük, a fentiekből következik,
hogy a folyadék által az edény falára gyakorolt nyomás mindenütt ugyanakkora.

65,2. ábra -

Vegyünk most fel a folyadék belsejében bárhol egy tetszőleges irányítású Δq felületelemet, és képzeljük el, hogy a Δq-t tartalmazó ABC folyadékréteg
megmerevedik.

Ezzel a folyadék egyensúlyán nyilván nem változtattunk semmit, de mivel az ABC réteg most falként szerepel, az előzők alapján bármely Δq
felületelemére mindkét oldalról a fenti p nyomásnak kell hatnia.

Ezek szerint egy külső, pl. dugattyú közvetítésével gyakorolt nyomás a folyadékban minden irányban változatlanul tovaterjed, úgyhogy a súlytalannak
képzelt nyugvófolyadék10 belsejében és határfelületén a nyomás mindenütt ugyanakkora, és független a tekintetbe vett felületelem irányításától
(Pascal törvénye, 1659). A törvény második részét, a valamely O pontban uralkodó nyomásnak a felületelem irányításától való függetlenségét a
nyomás izotropiájának vagy „mindenoldalúságának” hívják. Ez, mint ki lehetne mutatni, lényegében annak következménye, hogy nyugvó folyadékban
érintőleges feszültségek nincsenek (64. §).

10 Gyakorlatilag olyan esetekről van itt szó, amelyekben a nehézségi erő vagy általánosabban a külső tömegerők (pl. centrifugális erő) a dugattyúra ható külső nyomóerőkhöz képest nem játszanak
lényeges szerepet, 1. alább.
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Pascal törvényén alapszik a hidraulikus sajtó (Bramah, 1795), amely lényegében a 65,2. ábra szerinti „gondolatkísérlet” gyakorlati megvalósítása
(65,3. ábra). A q1-hez képest nagy q2 keresztmetszetű dugattyúra a folyadék – víz vagy inkább olaj – közvetítésével az F1-nél q2/q1-szer nagyobb
F2 nyomóerő hat, vagyis aránylag kis erővel igen nagy erőt fejthetünk ki. Munkát természetesen miként semmilyen géppel – itt sem takaríthatunk
meg, mert a dugattyúk elmozdulásai a keresztmetszetekkel fordítva arányosak. Az ábrán látható S1 és S2 szelepek arra valók, hogy az első dugattyú
felhúzásánál a folyadék ne a 2 hengerből, hanem a 3 tárolóedényből jusson az 1 hengerbe. A hidraulikus sajtót gyakran alkalmazzák nagy terhek,
pl. hídszerkezetek, gépkocsik emelésénél, por alakú anyagok pasztillákká való sajtolásánál, a hidraulikus fékeknél stb.

65,3. ábra -

2. A nyomás a nehézségi erőtérben levő (összenyomhatatlan) folyadékban nem minden helyen ugyanakkora, mert a mélyebben fekvő rétegekre
a felettük levő rétegek súlyánál fogva is hat nyomás, és ez a nyomás növekvő mélységgel nő. A homogén, ϱ sűrűségű nyugvó folyadékban a
felszíntől számított h mélységben felvett, q keresztmetszetű vízszintes felületre (65,4. ábra) a felette levő függőleges folyadékoszlop súlyával egyenlő
F nyomóerőt fejt ki: F = ϱqhg. Az F/q a folyadék súlyából származó nyomás:

 ((2). egyenlet)
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a mélységgel arányosan növekszik. Pl. víz esetében (ϱ = 1 g/cm3) h = 10 m mélységben p – 1 · 981 · 1000 dyn/cm2 = 1 kp/cm2 = 1 at, 1. (60,5).11

65,4. ábra -

Ha a folyadékra p0 külső nyomás is hat (pl. dugattyúval kifejtett nyomás vagy a „légnyomás”, 70.§), akkor ez az 1. pont szerint mindenhol ugyanakkora
p0 nyomás hozzájárul a ϱqh-hoz. Általánosabban tehát, nyugvó homogén folyadékban a felszíntől számított h mélységben a nyomás („hidrosztatikai
nyomás”):

 ((3). egyenlet)

amely szintén független a felületelem irányításától a nyomás izotropiájára vonatkozó általános tétel értelmében.

A fenti fontos törvény demonstrálásánál célszerű több speciális esettel külön foglalkozni; mindegyikben p0-t zérusnak választhatjuk. Ha a folyadék
szabad felszíne alatt h mélységben az edény (vízszintes) alaplapja van, akkor az erre nehezedő fenéknyomás ϱgh, a q felületű lapra ható nyomóerő
pedig ϱghq. A kísérleti kimutatásra a 65,5. ábrán vázolt készülék szolgálhat: Különböző alakú, fenék nélküli edények (A, B, G) állványon levő hengeres
foglalatba (H) csavarhatók, amelynek q keresztmetszetű alsó nyílását az M mérleg egyik serpenyőjét alkotó K körlemez zárja el úgy, hogy a lemezt
a másik serpenyőbe helyezett mérősúlyok ismert F erővel nyomják oda H (ill. az edény) sima alsó részéhez. Adott F nyomóerő mellett a kísérlet
tanúsága szerint bármelyik edényt ugyanaddig a h magasságig kell vízzel megtöltenünk ahhoz, hogy az edények fenekét képező K lemez lebillenjen,
és a lebillenést okozó nyomóerő: F = ϱghq. Ezt az első pillanatra meglepőnek látszó tényt, hogy ti. a fenéknyomás és a q felületű alapra ható
nyomóerő független az edény alakjától, hidrosztatikai paradoxonnak nevezzük.

11 Szigorúan véve, a víz összenyomhatósága miatt a ϱ sűrűség nem mindenütt ugyanaz – vagyis a vízoszlop nem homogén –, de a 10 m mélységben uralkodó 1 at nyomás mellett ϱ csak 0,005%-
kal nagyobb, mint a felszínen (68. §).
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65,5. ábra -

A felfelé szélesedő vagy keskenyedő edényben levő folyadék G súlya azért különbözik a fenékre ható F (F = ϱghq) nyomóerőtől, mert a folyadék az
edény oldalfalára is nyomóerőket fejt ki, és a G súly az összes nyomóerők eredője. A 65,6a és b ábrákon kis nyilakkal feltüntetett nyomáseloszlásból12

látható, hogy a felfelé szélesedő (keskenyedő) edény oldalfalaira ható nyomóerők (F1 és F2) egy függőlegesen lefelé (felfelé) mutató nyomóerővé
tevődnek össze, amely az F-fel együtt – miként az számításokkal igazolható – valóban a folyadék súlyát adja. Ha az egész edényt helyezzük a
mérlegre, akkor az előzőleg az edény súlyára nézve kitárázott mérleg természetesen a folyadék súlyát mutatja. A 65,5. ábra szerinti kísérletben
azonban csak a rögzített edény lejáró feneke van a mérlegen, és így az csak a fenékre ható, a folyadék súlyánál kisebb (nagyobb) nyomóerőt jelzi.

12 A lefelé lineárisan növekvő oldalnyomás miatt az oldalfal egy keskeny, a folyadékkal l hosszúságban érintkező részére ható nyomóerők eredőjének (az ábrán pl. F1-nek) támadáspontja, az ún.
nyomási középpont nem középen van, hanem – amint az számítással kimutatható – a fenéktől számítva l/3 távolságban.
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65,6. ábra -

A felfelé ható nyomás demonstrálására nyitott üveghenger jól csiszolt alsó végéhez fonál segítségével könnyű üveglapot illesztünk, és a hengert h
mélységig vízbe mártjuk (65,7. ábra). Az üveglap a fonál elengedése után is a helyén marad, de leesik akkor, ha a hengerbe h magasságig vizet
öntünk. Ebből következik, hogy a q keresztmetszetű hengert körülvevő víz az üveglapot ϱghq erővel nyomja felfelé, azaz a felfelé ható nyomás is ϱgh.

Az edény falára gyakorolt oldalnyomás, általánosabban egy tetszőleges irányítású felületdarabra ható nyomás pl. úgy vizsgálható, hogy gumihártyával
lezárt kis tölcsért és U alakú, vizet tartalmazó üvegcsövet kötünk össze, majd a tölcsért a ϱ sűrűségű folyadékba mártjuk először úgy, hogy a
gumihártya síkja mindig vízszintes legyen (65,8. ábra, a helyzet). Minél nagyobb h mélységben van a vízszintes hártya, azaz minél nagyobb a rá
felfelé ható ϱgh nyomás, annál nagyobbnak mutatkozik az U alakú csőben a Δl vízszintkülönbség (amely a bemerítés előtt zérus volt). Ezért a lemért
Δl szintkülönbségből a hártyára ható nyomásra következtethetünk. Ha most adott h mélységben a hártya síkját tetszés szerint irányítjuk (az ábrán
a b helyzet), a szintkülönbség változatlan marad, azaz a nyomás a felület irányításától függetlenül mindig ϱgh. Speciálisan az oldalnyomást úgy
mutathatjuk ki, hogy a hártyát oldalán megfelelő nyílással ellátott edény nyílásába illesztjük.
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65,7. ábra -

65,8. ábra -

A p = p0 + ϱgh törvény meghatározza a nyomáseloszlást a nyugvó folyadékban. E nem nagyon nagy méreteknél fennálló törvény értelmében
azok a felületek, amelyek minden pontjában a nyomás ugyanaz (egyenlő nyomású felületek vagy izobárok), vízszintes síkok. Általánosan, az
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izobárok megegyeznek annak az erőtérnek az ekvipotenciális felületeivel (57. §), amelyben a folyadék van. Így pl. a tengereknél az izobárok nagy
megközelítéssel gömbfelületek, a 64. §-ban tárgyalt forgó folyadéknál pedig forgási paraboloidok. A forgó folyadék egy vízszintes síkjában a nyomás
a centrifugális erő miatt a tengelytől mért távolsággal növekszik.

3. A közlekedő edényekben levő egynemű folyadék egyensúly esetén mindegyik ágban egyenlő magasan áll (65,9. ábra), feltéve, hogy az edény
szárai nem nagyon szűkek (69. §). Két különböző sűrűségű folyadék egyensúlya esetén az érintkezési felülettől számított magasságok a sűrűségekkel
fordítva arányosak:

 ((4). egyenlet)

65,9. ábra -

(65,10. ábra; pl. a vízoszlop magassága 13,6-szerese a higanyoszlopénak). A fenti összefüggés a p = ϱgh törvényből következik: a q keresztmetszetű
érintkezési felületre felülről a ϱ1gh1q alulról a ϱ2gh2q nyomóerő hat, és a kettő egyenlőségéből ϱ1h1 = ϱ2h2 vagy h1/h2 = ϱ2/ϱ1. Ez az aránylat akkor
is érvényes, ha két folyadékot U alakú csőbe „felszívunk” (65,11. ábra; most a külső légnyomásnak és a csőben maradt levegő nyomásának a
különbségével egyrészt a h1ϱ1g, másrészt a h2ϱ2g hidrosztatikai nyomás tart egyensúlyt, l. később, 70. §). A két utóbbi kísérlet egyszerű módszert
ad folyadékok sűrűségének összehasonlítására, amely a legutóbbi ábra szerint egymással keveredő folyadékoknál is megvalósítható. A közlekedő
edények törvényén alapszanak a főleg gázok nyomásának mérésére használt folyadék-manométerek. Ezek pl. higanyt, vizet, alkoholt vagy olajat
tartalmazó, U alakú csövek, amelyek egyik szárát a gázt magában foglaló edénnyel kötjük össze; a másik szár lehet nyitott vagy zárt. Mindenképpen
fennáll a 65,12. ábra jelöléseivel: p = p0 + ϱgh.(Részletesebben 1. 73. §.)
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65,10. ábra -
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65,11. ábra -
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65,12. ábra -

További alkalmazások: a vízvezetékek, a kazánoknál alkalmazott vízállásmutatók (65,13. ábra), a szökőkutak és az artézi kutak (65,14. és 15. ábra).

65,13. ábra -
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65,14. ábra -
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65,15. ábra -

66. §. A hidrosztatikai felhajtó erő (Archimedes törvénye). Úszás

1. Ha az egyensúlyban levő mérleg egyik karján függő fémhengert vízbe merítjük, a mérleg karja felemelkedik (66,1. ábra). Ha most a henger felett
függő, ennek térfogatával megegyező űrtartalmú üres hengert megtöltjük vízzel, az egyensúlyi helyzet ismét helyreáll. Hasonló eredményre jutunk
tetszőleges alakú testnek vízbe vagy más folyadékba való merítésénél is: a mérleg ismét egyensúlyban lesz, ha a (teljesen vagy csak részben)
bemerített test által kiszorított folyadékot az ugyanazon a mérlegkaron függő edénybe öntjük (66,2. ábra).
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66,1. ábra -

66,2. ábra -

A fentiek alapján mondhatjuk: A folyadékba mártott testre felhajtó erő hat – a test látszólag súlyveszteséget szenved –, amely nagyságra nézve
egyenlő a test által kiszorított, azaz a test bemerülő részével egyenlő térfogatú folyadék súlyával; ez Archimedes törvénye (i. e. 250 körül). Ha tehát
ϱf a folyadék sűrűsége, V pedig a testnek, ill. a test bemerülő részének térfogata, a hidrosztatikai felhajtó erő nagysága:
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 ((1). egyenlet)

Archimedes törvénye a hidrosztatikai nyomásra vonatkozó p = ϱf gh törvény egyszerű következménye. Pl. a teljesen bemerített, függőleges tengelyű
hengernél13 (66,3. ábra, a) a palástra ható nyomóerők nyilván kiegyenlítik egymást, a fedőlapra lefelé ható ϱf gh1q és az alapra felfelé ható ϱf gh2q
nyomóerők eredője pedig valóban a felfelé irányuló és ϱf g(h2 –h1)q = ϱf gV nagyságú erő. Tetszőleges alakú test esetében (66,3. ábra, b) képzeljük el
először, hogy a ϱf sűrűségű folyadékba merülő test által elfoglalt V térfogatot a test helyett folyadék tölti ki. Ez a folyadékrész – amelyet sűrűségének
megváltoztatása nélkül megmerevedettnek is gondolhatunk – egyensúlyban van, tehát rá a súlyán kívül a súllyal egyenlő nagyságú és súlypontjában
támadó ϱfVg felhajtó erőnek is kell hatnia. Ha most az említett folyadékrészt a vele azonos alakú szilárd testtel helyettesítjük, ezzel a felületre ható
nyomóerőkön semmit sem változtatunk, úgyhogy a testre is – súlyán kívül – a ϱfVg felhajtó erő hat. A mondottakból az is kitűnik, hogy a felhajtó
erő támadáspontja a test által kiszorított folyadék súlypontja.

66,3. ábra -

Egy teljesen folyadékba mártott, majd elengedett testre az S súlypontban támadó G súly és a kiszorított folyadék Sf súlypontjában támadó Ffel felhajtó
erő hat. Az S és az Sf pontok általában – inhomogén testeknél, pl. egyik végén ólomnehezékkel ellátott fahasábnál, 66,4. ábra – nem esnek egybe
vagy egy függőleges egyenesbe. Ebben az esetben a test forogva halad lefelé vagy felfelé aszerint, amint Ha S és Sf egybeesnek – homogén
és tömör testeknél –, vagy ha ugyanazon a függőleges egyenesen vannak, akkor a forgás elmarad. Speciálisan homogén és tömör testnél G = ϱVg
és (1) miatt a függőleges irányú eredő erő:

 ((2). egyenlet)

vagyis a test süllyed, lebeg, vagy emelkedik aszerint, amint sűrűsége a folyadék sűrűségénél nagyobb, ezzel egyenlő, vagy ennél kisebb.

13 Ha a henger alsó lapja és az edény feneke között nincsen folyadék, akkor felhajtó erő nem lép fel. Így pl., ha az edény fenekéhez gumidugót szorítunk, majd az edénybe higanyt öntünk, és a dugót
elengedjük, ez lent marad, bár sűrűsége sokkal kisebb a higanyénál.
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66,4. ábra -

Forgó folyadékban (64. §) az ω szögsebességű folyadékkal együtt forgó testre, amelynek súlypontja a forgástengelytől rS irányított távolságban van,
a (2) erőn kívül egy radiális irányú Fr erő is hat. Ennek kifejezése (2)-ből nyerhető úgy, hogy g-t az ω2rS centrifugális gyorsulással helyettesítjük:

 ((3). egyenlet)

A ϱVω2rS centrifugális erőhöz ugyanis hozzájárul a folyadék által a testre kifejtett nyomóerők eredője, ez pedig a kifelé növekvő nyomás miatt, amint
az a felhajtó erőnél ismertetett „megmerevédési elv” alapján belátható, a befelé mutató –ϱfVω2rS erő. Az Fr radiális erőn, amely kifelé vagy befelé
irányul aszerint, amint a test ϱ sűrűsége nagyobb vagy kisebb a folyadékénál, alapszanak a már az 52. §-ban is említett centrifugák.

2. Úszás. Archimedes törvényéből következik, hogy egy test „úszásánál” a test G súlya egyenlő nagyságú az Ffel felhajtó erővel, vagyis a test
bemerülő része által kiszorított folyadék súlyával:

 ((4). egyenlet)

(Vf a kiszorított folyadék térfogata). Speciálisan homogén és tömör testnél G = ϱVg miatt ϱV = ϱfVf, vagy Vf /V = ϱ/ϱf. Az ilyen test tehát csak akkor
úszhatik, ha sűrűsége kisebb a folyadékénál. A bemerülő rész Vf térfogata ϱ/ϱf arányban kisebb a test V térfogatánál, így pl. a vízen úszó jéghegyek
(ϱ/ϱf ≈ 0,9) térfogatának 9/10 része a vízben van. Megfelelő alakú üreges (kivájt) testek, pl. hajók akkor is úszhatnak, ha anyaguk sűrűsége a
folyadékénál sokkal nagyobb.

Az úszó test egyensúlyi helyzetében, más szóval az úszási helyzetben a test S és a kiszorított folyadék Sf  súlypontjának nyilván ugyanazon
függőleges egyenesen kell lennie. Ugyanannak a testnek általában több, különböző jellegű úszási helyzete lehet, így pl. a 66,5. ábrán vázolt homogén,
négyzetes keresztmetszetű, hosszúkás fahasáb a) helyzete stabilis, b) helyzete labilis (34. §). Ha ugyanis a testet az adott helyzetből kissé elbillentjük

(a 66,6a és b ábra síkjában), az új helyzetben a kiszorított folyadék  súlypontja és S már nincsenek egy függőleges egyenesen, és az emiatt fellépő
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erőpár a testet az a) esetben az eredeti helyzetbe visszaforgatja, a b) esetben viszont attól még jobban eltávolítja. Az ponton átmenő függőleges
egyenesnek az előbbi, a testhez rögzítve gondolt SSf egyenessel (a 66,6. ábrán a szaggatott vonallal) való M metszéspontját metacentrumnak
nevezzük, és ezzel az ábra alapján a stabilitás feltételét így fejezhetjük ki: Egy adott úszási helyzet stabilis, ha a hozzá tartozó metacentrum a test
súlypontja felett van; egyébként az úszási helyzet labilis vagy esetleg indifferens (pl. homogén gömb esetében). A metacentrum tehát az úszásnál
hasonló szerepet tölt be, mint felfüggesztett testeknél a felfüggesztési vagy alátámasztási pont. Az állásszilárdsághoz (34. §) hasonlóan az úszási
helyzet stabilitása annál nagyobb, minél mélyebben van a súlypont a metacentrum alatt. Ezt különösen figyelembe veszik a tengerjáró hajóknál
(66,7. ábra).

66,5. ábra -

66,6. ábra -
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66,7. ábra -

Az Archimedes-törvényen alapuló Cartesius-féle búvár (Descartes, 1596–1650) üreges, nyílással ellátott test, pl. a 66,8. ábrán kémcső, amelybe
előzőleg annyi vizet öntöttünk, hogy ha a kémcsövet befogott nyílással lefele fordítva vízzel telt üveghengerbe tesszük, akkor a cső – helyesebben
a csőből és a felső részében elzárt levegőből álló inhomogén test – éppen lebeg a vízben. Lebegés esetén a kémcső és az elzárt levegő együttes
G súlya egyenlő a felhajtó erővel, azaz G = ϱg(Vk + Vl), ahol ϱ a víz sűrűsége, Vk magának a kémcsőnek, Vl pedig az elzárt levegőnek a térfogata.
Ha most az üveghengert bezáró gumilapot megnyomjuk, a „búvár” lesüllyed (a nyomás megszüntetésekor felemelkedik). A vízre gyakorolt nyomás
miatt ugyanis újabb vízmennyiség hatol a búvárba, ebben a levegő az előző Vl -nél kisebb térfogatra nyomódik össze, és így a ϱg(Vk + Vl) felhajtó
erő a G súlynál kisebb lesz.



II. RÉSZ. DEFORMÁLHATÓ
TESTEK MECHANIKÁJA

335

66,8. ábra -

67. §. Sűrűségmérés

Valamely homogén test, ill. anyag sűrűségének, ϱ = m/V-nek (16. § 4.) abszolút meghatározásához tömeg- és térfogatmérés szükséges. Mivel a
térfogatnak hosszúságmérésekkel és számítással való meghatározása csak egyszerű alakú testeknél alkalmazható, és általában nem is éri el a
tömegmérés nagy pontosságát, rendszerint a térfogatmeghatározást – így az erre szolgáló mérőhengerek hitelesítését is – tömegmérésre vagy
súlymérésre vezetjük vissza. Szilárd testek térfogatát a legpontosabban Archimedes törvénye alapján határozhatjuk meg (l. mindjárt alább, 1. a-
ban), edények térfogatát pedig úgy, hogy az edényt a megadott jelig megtöltjük ismert ϱ0 sűrűségű folyadékkal, és megmérjük ennek m0 tömegét; a
keresett térfogat: V = m0/ϱ0. Ismert sűrűségű folyadék gyanánt legtöbbször vizet vagy higanyt használunk. Igen gondos mérések szerint

 ((1). egyenlet)

Kevésbé szabatos méréseknél, szobahőmérsékleten kb. 0,2% hibával, ϱ0, víz számértéke 1-nek vehető.

1. Szilárd testek sűrűségének mérése

a) A hidrosztatikai mérleggel (66,1. ábra) lemérjük a kérdéses test m tömegét, majd a vékony dróttal a mérlegkarra függesztett testet ismert ϱ0
sűrűségű folyadékba merítjük, és meghatározzuk a test most látszólag kisebb súlyának megfelelő m' tömeget (számításba véve a drótszál tömegét és
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esetleg a bemerülő drótdarabra ható felhajtó erőt is). Az (m – m')g „súlyveszteség” egyenlő a V térfogatú test által kiszorított folyadék Vϱ0g súlyával,
tehát a test térfogata, ill. sűrűsége:

 ((2a–b). egyenlet)

b) A Jolly-féle rugós mérleggel (67,1. ábra) való sűrűségmérés elve teljesen megfelel a fentinek. A kérdéses testet a felső serpenyőre helyezve,
leolvassuk a test mg súlyával arányos h megnyúlást, majd a testet áttesszük a mindig ugyanaddig a J jelig a ϱ0 sűrűségű vízbe merülő alsó serpenyőre,
és lemérjük az m'g látszólagos súllyal arányos h' megnyúlást. A test sűrűsége (2b) alapján:

 ((3). egyenlet)

67,1. ábra -

c) A piknométerrel többnyire kicsiny vagy por alakú testek sűrűségét mérjük. A piknométer rendszerint 10–100 cm3 űrtartalmú üvegedény, amelynek
szájába jól csiszolt üvegdugó illik (67,2. ábra). A dugó furata szűk csőben folytatódik, úgyhogy az ebbe karcolt jel a térfogatot igen pontosan definiálja
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(állandó hőmérsékleten). A mérés menete: a) megmérjük a kérdéses test m tömegét; b) a piknométert pontosan a jelig megtöltve ϱ0 sűrűségű vízzel,
lemérjük a piknométer és a víz együttes mpv tömegét; c) a testet is beletesszük a piknométerbe, és a víz szintjét ismét a jelig állítjuk be; az együttes
tömeg legyen mpvt. Az utolsó lépésnél nyilván m0 = mpv + m –mpvt tömegű és a szilárd test V térfogatával megegyező térfogatú (ϱ0 sűrűségű) víz
távozott el, tehát V = m0/ϱ0. Ezért a szilárd test sűrűsége:

 ((4). egyenlet)

67,2. ábra -

2. Folyadékok sűrűségének mérése

a) A hidrosztatikai mérleggel megmérjük egy V térfogatú szilárd testnek (pl. üveghengernek) a kérdéses ϱ sűrűségű folyadékban mutatkozó
súlyveszteségét, ill. a megfelelő m – m' tömegkülönbséget. Az m – m' = ϱV egyenletből V ismeretében ϱ kiszámítható. Ha V-t nem ismerjük, az
előzőhöz hasonló mérést ismert ϱ0 sűrűségű folyadéknál is elvégezzük; a most kapott tömegkülönbség: m – m'0 = ϱ V, úgyhogy ebből és az előző
egyenletből

 ((5). egyenlet)
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b) Piknométerrel. A piknométert a jelig megtöltjük a kérdéses ϱ sűrűségű, majd az ismert ϱ0 sűrűségű folyadékkal, és mindkét esetben megmérjük
a bent levő folyadék tömegét (m, ill. m0). Ha gondoskodtunk arról, hogy a két mérésnél a hőmérséklet s így a piknométer térfogata ugyanaz legyen
(V), akkor m=ϱV és m0=ϱ0V, tehát

 ((6). egyenlet)

c) A Mohr–Westphal-mérleggel való sűrűségmérés az a) módszerhez hasonlóan azon alapszik, hogy a ϱ és a ϱ 0 sűrűségű folyadékba merülő
testre ható felhajtó erők viszonya egyenlő a sűrűségek viszonyával: F/F0 = ϱ/ϱ 0. A 67,3. ábrán látható mérleg egyik, 10 egyenlő részre beosztott
karjának végén függő üvegtestet – rendszerint hőmérőt – a mérlegrúd másik karján levő nehezék kiegyensúlyozza. A mérleghez tartozó „lovasok”
legnagyobbikának súlya egyenlő a vízbe – pontosan pl. a 15 °C hőmérsékletű, ϱ0 = 0,9991 g cm –3 sűrűségű vízbe – merülő üvegtestre ható F0
felhajtó erővel, úgyhogy ezt a 10-es beosztásra helyezett lovassal éppen kiegyenlíthetjük. Ha mármost az üvegtestet pl. egy ϱ = 0,924 ϱ0 sűrűségű
folyadékba merítjük, a mérleget nyilvánvalóan úgy egyensúlyozhatjuk ki, hogy a legnagyobb lovast a 9-es, a tízszer és a százszor kisebb súlyú lovast
pedig a 2-es, ill. a 4-es beosztásra tesszük. Ily módon a ϱ/ϱ0 relatív sűrűséget a lovasok helyzetéből közvetlenül megállapíthatjuk. A legnagyobb
lovasból kettő van, úgyhogy ϱ 0-nál nagyobb sűrűségek is mérhetők.

67,3. ábra -
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d) Az areométerrel való mérés még az előzőnél is egyszerűbb és gyorsabb. Az areométer (67,4. ábra) hosszúkás, alul nehezékkel ellátott, belül
üres üvegtest, amely az úszásnál mondottak szerint annál mélyebben merül a folyadékba, minél kisebb ennek sűrűsége. Az ismert sűrűségű
folyadékok felhasználásával készült skálán a bemerülési mélységhez tartozó sűrűség közvetlenül leolvasható. Speciális célokra olyan areométereket
is használnak, amelyek skálája nem magát a sűrűséget mutatja, hanem más, ezzel összefüggő adatot, pl. oldatok cukortartalmát, bor alkoholtartalmát,
tej zsírtartalmát stb.

A közlekedő edények módszerével már a 65. § 3.-ban megismerkedtünk. – A gázok sűrűségének mérésére nézve l. 70., 72. és 76. §.

67,4. ábra -

68. §. A folyadékok összenyomhatósága, kohéziója és adhéziója

A folyadékok összenyomhatósága az ún. piezométerekkel tanulmányozható. Az Oersted-féle piezométernél (68,1. ábra) a vizsgálandó F folyadék
a belső M mérőedényben van, amelynek kapilláris csövét higany zárja el. A mérőedényt körülvevő vízre kifejtett, ismert Δp nyomás a higany
közvetítésével az F folyadékra is átterjed, így a mérőedény kívülről és belülről egyenlő nyomás alatt áll, és ezért – ami igen lényeges – térfogata nem
változik meg. A tapasztalat szerint viszont a higanyszál a q keresztmetszetű kapillárisban Δh magassággal emelkedik, amely a vizsgált folyadék |ΔV|
= qΔh térfogatcsökkenésének felel meg. A mérések alapján bizonyos határon belül érvényes a már a 60. §-ban megismert

 ((1). egyenlet)
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összefüggés, és pl. a víz kompresszibilitása ϰ = 5 · 10–5 at –1-nek adódott. Eszerint pl. 100 at nyomásnövekedésnél a víz térfogata 0,5%-kal csökken.
A folyadékok kompresszibilitása 20–100-szor nagyobb, mint a szilárd testeké, és általában függ a nyomástól, a hőmérséklettől, valamint attól is,
hogy az összenyomást hirtelen vagy lassan hajtjuk-e végre. A Δp nyomás megszűntével az eredeti V térfogat helyreáll, azaz a folyadékok térfogati
rugalmassággal rendelkeznek (a szilárd testek ezenkívül még „alakrugalmassággal” is).

68,1. ábra -

A folyadékok összenyomhatóságával magyarázható pl. az a tapasztalat, hogy vizet tartalmazó nyitott faláda oldalába lőtt puskagolyó hatására az
egész láda szilánkokká törik szét. A behatoló golyó a vizet összenyomja, az így keletkező nagy nyomás minden irányban gyorsan tovaterjed a falakig,
és azokat széttöri, mielőtt idő lenne arra, hogy a víz a szabad felszín emelkedésével kitérjen a nyomásnövekedés elől.

A folyadék összenyomásakor végeredményben a folyadék molekulái közt fellépő taszító erők ellenében kell munkát végeznünk. A folyadék molekulák
között azonban vonzóerők, más néven összetartó vagy kohéziós erők is működnek. Ezek egyik hatását mutatja a következő kísérlet. Ha mérleg
karjára függesztett, jól megtisztított vízszintes üveglapot víz felszínével hozunk érintkezésbe (68,2. ábra), azt tapasztaljuk, hogy az üveglapnak a
víztől való elválasztásához jól mérhető erő szükséges. Mivel pedig az üveglapot nedvesnek találjuk, az elválasztásnál nem az üveg és a víz között
ható erőt kellett legyőznünk, hanem a vízrészecskék között ható kohéziós erőket. A kísérlet azt is mutatja, hogy a kohéziós erők következtében a
folyadékoknak is van szakítási szilárdságuk, nemcsak a szilárd testeknek (63.§).
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68,2. ábra -

Ha az üveglap víz helyett higany felszínével érintkezik, a szétválasztáshoz szintén erő szükséges. Mivel azonban most az üveglap nem lett nedves,
ez a kísérlet arra utal, hogy az üveg és a higany, általánosan pedig két különböző test részecskéi (molekulái) között is működnek vonzóerők, az ún.
adhéziós erők. Ezeken alapszik pl. mindenféle ragasztás, vagy hogy ceruzával, krétával, tintával alkalmas anyagokra írni lehet. Az az említett tény,
hogy az üveglapot a víz „benedvesíti”, de a higany nem, arra enged következtetni, hogy a víz (higany) molekulái közt fellépő kohéziós erők kisebbek
(nagyobbak), mint a víz (higany) és az üveg molekulái közt ható adhéziós erők.

További példa a kohézióra és az adhézióra a 68,3. ábrán vázolt kísérlet. U alakú cső egyik szárát légbuborékoktól mentes (jól kifőzött) vízzel töltjük
meg, a másik szár végét alkotó gömbből pedig a levegőt kiszivattyúzzuk. A bal oldali vízoszlop több méter magas is lehet, mégsem szakad el, a víz
nem folyik át a másik szárba. Egyrészt ugyanis a víz a falhoz tapad, másrészt a víz szakítási szilárdsága, amely a mérések szerint a 30 kp/cm2-t is
meghaladhatja, nagyobb a több méter hosszú vízoszlop súlyának megfelelő értéknél.
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68,3. ábra -

Az említett vonzó- és taszítóerők, közös néven molekulák közti erők (van der Waals-féle erők) mellett a molekulák közt ható gravitációs erők
elhanyagolhatóan kicsinyek. Az A és B molekulák bizonyos r0 távolságánál a vonzó- és a taszítóerők nagyságra nézve egyenlők, r < r0 távolságnál
taszítóerő, r > r0 távolságnál pedig vonzóerő jut érvényre. Ez a vonzóerő, amint azt később említendő jelenségek bizonyítják, növekvő távolsággal
rohamosan (1/r7-nel arányosan) csökken, úgyhogy egy molekula gyakorlatilag csak a köréje írt, kb. 10 –6 cm sugarú „hatásgömbön” belüli molekulákra
fejt ki erőhatást.

69. §. Felületi feszültség és kapillaritás

Egyszerű megfigyelések szerint a folyadék szabad felszíne másként viselkedik, mint azt az eddig megismert hidrosztatikai törvények alapján várni
lehetne. Így pl. az óvatosan a víz felszínére helyezett (a benedvesítés elkerülése céljából kissé bezsírozott)14 varrótű, borotvapenge vagy fémszita
a víznél sokszor nagyobb sűrűsége ellenére sem merül el, alatta a felszín behorpad, mintha kifeszített gumihártya lenne. Továbbá: a folyadékok
felszíne az edény falánál vízszintes sík helyett görbe felület, ha pedig U alakú cső egyik szára kis keresztmetszetű, ún. kapilláris cső, ebben a víz

14 A teljesen zsírmentes acéltű a víz által való benedvesítés miatt tulajdonképpen a folyadék belsejébe jut, és ezért elmerül. Hasonló okból nem maradnak meg porszemek számos folyadék felületén.
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lényegesen magasabban áll, mint a bő szárban. Ezek és más hasonló jelenségek – a felületi feszültség és a kapillaritás jelenségei – a 68.§-ban
említett molekuláris erők megnyilvánulásai, de, mint látni fogjuk, tárgyalásuk a molekuláris erők mélyebb ismerete nélkül, fenomenológiai módszerrel
is lehetséges.

1. A felületi feszültség. Különösen szembetűnő a folyadékfelszín viselkedése folyadékhártyáknál, amelyek pl. drótkeretnek szappanoldatba való
mártásával állíthatók elő. Ha kör alakú drótvázat, amelynek két pontját laza cérnaszál köti össze, szappanhártya teljesen kitölt, a cérna laza marad,
de ha egyik oldaláról a hártyát eltávolítjuk, kör alakban megfeszül (69,1a és b ábra). Hasonlóan, ha a keretre kötött, szabálytalan alakú cérnahurok
belsejében képződő szappanhártyát átszúrjuk, a hurkot a környező folyadék kör alakúvá feszíti szét (69,2a és b ábra). E kísérletek azt mutatják,
hogy a folyadékfelszín a kifeszített gumihártyához hasonlóan a lehető legkisebbre igyekszik összehúzódni.

69,1. ábra -
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69,2. ábra -

A felszínnek egy l hosszúságú darabjára kifejtett húzóerő könnyen megmérhető, ha a szappanhártyát olyan drótkereten állítjuk elő, amelynek alsó
darabja a két szár mentén könnyen mozoghat (69,3. ábra). Az összehúzódó hártya magával viszi a drótdarabot, de ha az összehúzódást alkalmas
erővel megakadályozzuk, ez az erő, pl. a drótdarab és a rá függesztett kis test együttes súlya nagyságra nézve egyenlő az Fh húzóerővel. A mérések
szerint az Fh erő független a hártya d hosszúságától s így a hártya felületétől – e tekintetben tehát a folyadékhártya lényegesen különbözik a kifeszített
gumihártyától –, és arányos l-lel:

 ((1). egyenlet)
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69,3. ábra -

A 2 tényezővel azt vettük tekintetbe, hogy a húzóerő a hártya két (elülső és hátulsó) felszínének hatásából tevődik össze.

A fentiek általánosításával az (egy oldalú) folyadékfelszín „feszültségi állapotáról” a következő képet alkothatjuk: A folyadék felszínét határoló görbe
bármely Δs darabjára a felszín érintősíkjában a vonaldarabra merőlegesen

 ((2). egyenlet)

nagyságú erő hat; ugyanekkora erő hat a felszín bármely Δs vonalelemének mindkét oldalára (69,1a ábra, szaggatott nyilak). A folyadék anyagi
minőségétől függő α = ΔF/Δs állandót – kevésbé szabatosan „az egységnyi hosszúságú vonaldarabra ható erőt” – a felületi feszültség állandójának,
röviden a folyadék felületi feszültségének nevezzük. Dimenziója erő/hosszúság, CGS egysége tehát a dyn/cm; gyakran használt egység a millipond/
mm is. A fenti módon, ill. tökéletesebb módszerekkel (5. pont) végzett mérések szerint α értéke szobahőmérsékletű szappanoldatnál kb. 30, víznél
73, higanynál 500 dyn/cm.

Az α-nak még egy másik, mélyebb jelentése is van. Ha az előbbi, 69,3. ábra szerinti kísérletben az l hosszúságú drótdarabot Δd-vel eltoljuk, és
ezáltal a szabad felszínt (a hártya két oldalának felszínét együttesen) Δq = 2lΔd-vel megnöveljük, az Fh erő ellenében ΔL = FhΔd = 2αlΔd = αΔq
munkát végzünk. Ez arra mutat, hogy a felületnek helyzeti energiája van, az Ef felületi energia, amelynek növekedése éppen a végzett munkával
egyenlő, ΔEf = ΔL. Eredményünket általános érvényűnek tekinthetjük: A folyadék felszínének Δq-val való megnöveléséhez szükséges munka és
egyúttal a felületi energiának növekedése arányos Δq-val:
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 ((3). egyenlet)

Eszerint az α felületi feszültség a dimenziótól eltekintve a folyadék felszínének egységnyi megnöveléséhez szükséges munkát is jelenti, és ezért α-t
fajlagos felületi energiának (munkának) is hívják. Szokásos még a kapilláris állandó elnevezés is, α-nak a kapillaritással való szoros összefüggése
miatt. Az α dimenziója (3) szerint munka/felület (= erő/hosszúság), egysége pl. az erg/cm2  = dyn/cm.

A felületi feszültség értelmezésénél a 68.§-ban említett molekuláris erőkre kell hivatkoznunk. A folyadék belsejében levő A molekulára gyakorlatilag
csak az rh ≈ 10–6 cm sugarú „hatásgömbben” levő molekulák gyakorolnak erőt (69,4. ábra), de ezeknek az erőknek az eredője átlagban a szimmetria
miatt zérus. A felületen levő B vagy egy rh ≈ 10–6 cm vastagságú „felületi rétegben” levő C molekulára azonban a szomszédos, most már csak a
hatásgömb egy részét betöltő molekulák együttesen a folyadék belseje felé mutató erőt fejtenek ki. 15Ahhoz tehát, hogy egy molekula a folyadék
belsejéből a felszínre jusson, és ezáltal a felszín növekedjék, a felületi rétegben befelé mutató nyomóerő ellenében pozitív munkát kell végeznünk.
Emiatt a felszínen levő molekuláknak nagyobb a potenciális energiájuk, mint a folyadék belsejében levőknek, tehát magának a felszínnek is potenciális
energiát tulajdoníthatunk, a felszínen levő molekulák számával s így a q felülettel is arányos felületi energiát: Ef = αq. Ez vagy az ebből következő
ΔEf = ΔL = αΔq egyenlet tartalmazza az α-nak a (3)-nál említett mélyebb jelentését. Formálisan azonban a felület megnöveléséhez szükséges ΔL
munkát úgy is felfoghatjuk, hogy ezt a munkát a felszín érintősíkjába eső, a felszínt csökkenteni törekvő erők ellenében kell végeznünk; így jutunk
az α-nak a (2)-nél megbeszélt jelentéséhez.

69,4. ábra -

A molekuláris értelmezésből következik, hogy valamely folyadék felületi feszültsége nem kizárólag a folyadék tulajdonsága, hanem a folyadékkal
határos anyagtól is függ, mert hiszen a hatásgömbnek (69,4. ábra) a folyadékon kívüli részében levő levegő- vagy más molekulák az a értékét
befolyásolhatják. Ezért a felületi feszültség helyett tulajdonképpen határfelületi feszültségről (fajlagos határfelületi energiáról) kellene beszélnünk;
jelölése αik lehet, ahol i a folyadékra utal, k pedig valamely gázt, egy másik folyadékot vagy szilárd testet jelenthet. Szigorúan véve, az α felületi
feszültségen a folyadék és a saját telített gőze közti határfelületi feszültséget értik, amely általában nem sokkal különbözik a folyadék–levegő αik-jától.

15 Emiatt a folyadék felszínére nyomóerő hat, amelynek felületegységre eső részét – sík felület esetén – kohéziós nyomásnak hívjuk. Ez a közvetlenül nem mérhető, de indirekt úton kiszámítható
nyomás a víznél kb. 10 000 at.
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Egy ismert tétel szerint (34. § 2.) a mechanikai rendszerek általában akkor vannak stabilis egyensúlyi állapotban, ha helyzeti energiájuk minimum.
A folyadék helyzeti energiájához a felszínnel arányos felületi energia is hozzászámítandó, s így érthető, hogy ha a molekuláris erők mellett más
erők elhanyagolhatók, a folyadék felszíne az adott feltételek mellett lehetséges legkisebb értéket igyekszik felvenni. Erre már láttunk példákat
az elhanyagolható súlyú szappanhártyáknál (69,1. és 2. ábrák); további példákat mutatnak a 69,5. és 6. ábrák, amelyekben a drótváz alakja két
párhuzamos körnek, ill. kocka éleinek felel meg (Piateau-féle kísérletek). Mindezekben az esetekben a szappanhártyák minimálfelületeket, azaz
olyan felületeket képeznek, amelyeknek felszíne a megadott határgörbe mellett a legkisebb. Hasonlóan, mivel adott térfogat mellett a gömb felülete
a legkisebb, a szabadon lebegő kis folyadékcseppek gömb alakúak, és gömb alakot ölt a jókora térfogatú olaj is, ha ugyanolyan sűrűségű más
folyadékban, pl. víz és alkohol keverékében van. A „legkisebb felszínre való törekvés” nyilvánul meg pl. a hígított kénsavat tartalmazó óraüvegre ejtett,
egymással érintkező apró higanycseppeknek egy nagyobb cseppé való egyesülésében, valamint a vízből kihúzott ecset szálainak összetapadásában
is.

69,5. ábra -
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69,6. ábra -

2. A görbületi vagy kapilláris nyomás. Nyitott cső végéhez csatlakozó szappanbuborék összehúzódik, és a belsejéből kiáramló levegő a gyertya
lángját elfújja. Ez a tény arra utal, hogy egyensúlyban levő (zárt) buborék belsejében a levegő nyomása nagyobb, mint kívül. A pt nyomástöbblet vagy
„túlnyomás” manométerrel megmérhető (69,7. ábra), és a ΔL = αΔq egyenlet alapján könnyen ki is számítható. Ha a buborék R sugarát gondolatban
kicsiny ΔR-cel megnöveljük, a 4πR2 nagyságú felületre ható 4πR2pt nyomóerő ΔL = 4πR2ptΔR munkát végez, a buborék felszíne pedig (a külső és a
belső együttvéve ) Δq = 2 · 4π[(R + ΔR)2 – R2] ≈ 16πRΔR-tel növekszik. A ΔL = αΔq egyenlet tehát: 4πR2ptΔR = α · 16πRΔR, Innen a szappanbuborék
belsejében uralkodó túlnyomás:

 ((4). egyenlet)

azaz a sugárral fordítva arányos.
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69,7. ábra -

Ezzel magyarázható a 69,8. ábrán vázolt kísérlet eredménye: a kisebb buborékban uralkodó nagyobb nyomás hatására a levegő a nagyobb
buborékba áramlik, úgyhogy a nagyobb buborék tovább növekszik, a kisebbik pedig teljesen összehúzódik.
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69,8. ábra -

A két szabad felszínnel rendelkező buborék egyensúlyban tartásához nyilván azért szükséges a 2 · 2 α/R nyomástöbblet, mert ha a folyadék felszíne
R sugarú gömbfelület (-rész), erre a homorú oldal felé irányuló nyomóerők hatnak, és az ezeknek megfelelő „görbületi vagy kapilláris nyomás”:

 ((5). egyenlet)

Általános esetben, ha a felszín P pontjához tartozó fő görbületi sugarak R1 és R2 (69,9. ábra), a felszín P pontjában a görbületi nyomás:

 ((6). egyenlet)

(Laplace első tétele, 1806.)
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69,9. ábra -

A 69,9. ábrán feltüntetett kicsiny, téglalapszerű Δq felületdarab Δs1 és Δs2 oldalaira a Δq-n kívüli folyadékrészek (2) szerint a nyilakkal jelzett irányú
αΔs1 és αΔs2 erőket gyakorolják. Ezek eredője a felület darabra merőlegesen a homorú oldal felé mutat, és az itt nem részletezett egyszerű számítás
szerint az eredő nyomóerő és Δq hányadosa valóban a (6) nyomást adja. – Az R1-re és R2-re vonatkozólag: Ha a felületre a P pontban merőlegest
emelünk, és ezen át síkokat fektetünk, akkor a felületből kimetszett síkgörbék közül egynek görbületi sugara a legnagyobb, az erre merőleges
síkgörbéé pedig a legkisebb; ezek az R1 és R2 görbületi sugarak a felület P pontjához tartozó fő görbületi sugarak. Pl. R sugarú gömbfelületnél R1
= R2 = R, R sugarú hengerfelületnél R1 = R, R2 = ∞. Az R1 vagy R2 negatívnak számítandó, ha a megfelelő síkgörbe a folyadékon kívülről nézve

konkáv. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az  „átlagos görbület” negatív; ekkor (6) kifelé való „húzást” jelent. A két kör R1 R2 alakú drót közti
szappanhártya (69,5. ábra) minden helyén R2 = –R1, úgyhogy az ilyen „nyeregfelület” átlagos görbülete s így a pg görbületi nyomás is zérus. A
nyomás ugyanis a nem zárt felületet képező hártya mindkét oldalán ugyanaz (ti. a légköri nyomás), tehát a zárt szappanbuborékkal ellentétben most
nincs nyomástöbblet, amely a 2pg görbületi nyomással egyensúlyt tartana, és ezért pg-nek zérusnak kell lennie.

3. Illeszkedési szög és határfelületi feszültség. A folyadék felszíne a szilárd fal közelében általában nem vízszintes sík, hanem felülről nézve
homorú (pl. víz az üvegfalnál) vagy domború felület (pl. higany az üvegfalnál). A felszín és a fal határánál levő molekulákra ugyanis az itt teljesen
elhanyagolható gravitációs erőkön kívül az Fk kohéziós és az Fa adhéziós erő hat (68. § és 69,10a és b ábra), és a felszínnek merőlegesnek kell
lennie az Fk + Fa = F eredő erőre. Mint látható, a felszín homorú vagy domború aszerint, amint az adhéziós erő nagyobb vagy kisebb a kohéziós
erőnek a falra merőleges komponensénél; az első esetben a folyadék „nedvesíti” a falat, a másodikban nem. A kohéziós és adhéziós erők határozzák
meg az ábrákon feltüntetett ϑ illeszkedési szöget is, vagyis azt a szöget, amelyet a felszínnek a fallal való érintkezési ponton át fektetett érintősíkja a
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fal érintősíkjával (vagy az F vektor az Fa-val) bezár. A ϑ homorú felszínnél, azaz nedvesítés esetén hegyesszög, domború felszínnél tompaszög. Ha
ϑ = 0, tökéletes nedvesítésről beszélünk, amely pl. víz, alkohol vagy petróleum és tiszta üveg között valósul meg. A higany–üveg esetben ϑ = 138°.

69,10. ábra -

A fenti meggondolások szerint és a tapasztalatnak megfelelően az illeszkedési szög csak az érintkező anyagok minőségétől és állapotától függ,
vagyis a szilárd lap irányításától független. Ezért a ϑ szög pl. a vízszintes üveglapon nyugvó folyadékcseppnél (69,11a és b ábra) ugyanaz, mint a
megfelelő folyadékot tartalmazó üvegedény falánál. A víz tiszta üveglapon a tökéletes nedvesítés miatt egyre inkább szétterül, nem alkot cseppet,
nem teljesen zsírmentes üveglapon már igen.

69,11. ábra -

Az illeszkedési szög és az 1. pont végén említett αik határfelületi feszültségek közt egyszerű összefüggés áll fenn. A 69,12. ábrán a folyadékot, a
szilárd falat és a levegőt (vagy ehelyett más gázt vagy folyadékot) rendre az 1, 2, 3 indexekkel jelölve, a folyadékfelszín határgörbéjének egységnyi
hosszúságú, az ábra síkját A-bán merőlegesen átdöfő darabjára a felszín érintősíkjában az α13-mal, a fal mentén pedig az α12-vel és α23-mal arányos
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erők hatnak. A három erő eredőjének a falra merőleges komponensével a szilárd fal egyensúlyt tart, az eredő erő falmenti komponensének azonban
egyensúly esetén zérusnak kell lennie: α12 + α13 cos ϑ – α23 = 0. Innen]

 ((7). egyenlet)

69,12. ábra -

Ez Laplace második tétele (más néven Young-féle összefüggés), amelyből látható, hogy a ϑ illeszkedési szöget kizárólag az érintkező három anyag
természete határozza meg.

A határfelületi feszültségek a mérvadók természetesen két folyadék érintkezésénél is. Pl. a víz (1) felületén a kisebb sűrűségű és a vízzel nem
keveredő folyadék (2) cseppjének egyensúlyához szükséges, hogy a 69,13. ábrán nyilakkal jelzett, α13, α23 és α22-vel arányos erők eredője zérus
legyen. Víz–olaj– levegő esetében azonban (α13 = 73, α23 = 38, α12 = 21 dyn/cm) α13 > α23 + α12, úgyhogy a vízre ejtett olaj csepp nem lehet
egyensúlyban: az α13-mal arányos erő a cseppet széthúzza, az olaj szétterül a vizen. Ezt úgy demonstrálhatjuk, hogy a nem nedvesíthető porral,
pl. talkummal beszórt vízfelület közepére tű segítségével kis olajcseppet viszünk; a szétterjedő olaj a port maga előtt tolja, úgyhogy a felszínen kör
alakú, pormentes folt keletkezik. Elegendő nagy vízfelületen a szétterülés feltehetően mindaddig tart, amíg az olaj ún. monomolekuláris réteget nem
képez, azaz olyan réteget, amely egy olaj molekula d „átmérőjével” egyenlő vastagságú. Az olajcsepp tömegéből és az „olajfolt” nagyságából sikerült
különböző molekulák átmérőjét meghatározni (d ≈ 10–7 cm).
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69,13. ábra -

Nagy felületi feszültségük miatt a vízen és a higanyon igen sok folyadék szétterül, úgyhogy a víz és a higany ilyen módon könnyen beszennyeződik.
A szennyezések a felületi feszültséget általában csökkentik: ha pl. vízen úszó parafalemez jobb oldalán a vízre étert cseppentünk, a lemez balra
mozdul el. A felületi feszültséget már kis koncentráció esetén is erősen csökkentő anyagokat kapilláraktív anyagoknak hívják.

4. Kapilláris emelkedés és süllyedés. Ha szűk csövet – hajszálcsövet vagy kapilláris csövet – állítunk a cső falát nedvesítő folyadékba, pl. üvegcsövet
vízbe, a csőben a folyadék magasabbra emelkedik a külső, tág edényben levő folyadék szintjénél, és felszíne, az ún. meniszkusz felülről nézve
homorú (69,14a ábra). Nem nedvesítő folyadék, pl. a higany a szűk csőben alacsonyabban áll, és felszíne domború (69,14b ábra). Hasonló emelkedés
vagy süllyedés mutatkozik U alakú cső szűkebb szárában a tágabb ágban levő folyadék felszínéhez viszonyítva.
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69,14. ábra -

A jelenség értelmezése az előzők alapján egyszerű. A csövet nedvesítő folyadék homorú felszínére a görbületi nyomásnak megfelelően a homorú
oldal felé mutató erő hat (2. pont), amely a folyadékot addig húzza felfelé, míg a folyadékoszlop súlya a húzóerővel egyenlő nagyságú lesz. Ha ϑ-
val jelöljük az r sugarú cső és a folyadék anyagi minősége által megszabott illeszkedési szöget (69,15. ábra), a szűk csőben a meniszkusz R = r/cos
ϑ sugarú gömbfelületnek tekinthető, és így (5) szerint a görbületi nyomás: pg = 2α/R = 2αcos ϑ/r. A felfelé húzó erő tehát: Fh = (2αcos ϑ/r)r2π, a ϱ
sűrűségű és h magasságú folyadékoszlop súlya pedig ϱgh · r2π. A két erő egyenlőségéből 2αcos ϑ/r = ϱgh, vagyis a szűk csőben az emelkedési
magasság:

 ((8a–b). egyenlet)

A (8a) törvény érvényes a falat nem nedvesítő folyadékok süllyedésére is; ebben az esetben ϑ tompaszög, h negatívnak adódik. 1 mm átmérőjű
üvegcsőben a víz emelkedése kereken 3 cm, a higany süllyedése kb. 1 cm.
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69,15. ábra -

További példa a kapilláris emelkedésre: egymáshoz kis szög alatt hajló két üveglemez közötti térben a víz magassága a 69,16. ábra szerint egyenlő
szárú hiperbola mentén csökken az éltől számított távolsággal.

69,16. ábra -
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A kapillaritáson alapszik a folyadékoknak pl. az itatósba, szivacsba, lámpabélbe való felszívódása. Fontos szerepe van a kapillaritásnak a talaj
nedvesség viszonyainál és a növények életműködésében is.

5. A felületi feszültség (kapilláris állandó) mérésére szolgáló számos módszer közül néhány:

a) A hajszálcsöves módszernél a csövet teljesen nedvesítő folyadék α-ját a (8b) egyenlet alapján, h, r és ϱ mérésével határozzuk meg.16 Nem teljes
nedvesítés (ϑ ≠ 0) esetén (8a) szerint még az illeszkedési szöget is ismernünk kell.

b) A szakítást módszernél függőleges helyzetű drótkeretet emelünk ki lassan a folyadékból (69,17. ábra), és érzékeny rugós mérleggel megmérjük
azt az F erőt, amely a keret A és B pontja között kifeszített, l hosszúságú, vékony drótszálhoz tapadó folyadékhártya elszállításához szükséges. Az
α első közelítésben az F = 2lα egyenletből adódik.

69,17. ábra -

c) A csepegtetés módszerénél vastag falú, függőleges, alul síkra csiszolt kapilláris csőből igen lassan csepegtetjük ki a csövet jól nedvesítő folyadékot,
és megmérjük bizonyos számú csepp súlyát. Mivel a (kb. a 69,18. ábra szaggatott vonalainak megfelelően növekvő) csepp felszíne az r külső sugarú
csővel 2πr hosszúságú darabon érintkezik, a felületi feszültségből származó erő legfeljebb G = 2πrα súlyú cseppet tud fenntartani. A valóságban a

16 A meniszkusz miatt pontosan nem definiálható h-ra, nézve jó közelítés (az  esetben): h = h0 + r/3, ahol h0 a meniszkusz legmélyebb pontjának magassága. A hajszálcső r sugarát célszerűen
úgy állapítjuk meg, hogy a csőbe ismert tömegű higanyt viszünk, és a higanyfonál hosszúságát megmérjük.
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leszakadó csepp súlya az ábrán látható „befűződés” miatt a fentinél kisebb: G = krα, ahol k általában 3,8 és 4,5 közötti érték. Pontos méréseknél az
r-től az α-tól és a ϱ sűrűségtől függő k-t táblázatból kell kikeresni. Ez a korrekció tájékozódó vagy összehasonlító méréseknél gyakran mellőzhető,
és ebben az esetben két folyadékra nézve α1/α2 ≈ G1/G2, azaz a felületi feszültségek közelítőleg úgy aránylanak egymáshoz, mint a cseppek súlyai.

69,18. ábra -

A mérésre szolgáló készüléket sztalagmométernek hívják.

A felületi feszültség növekvő hőmérséklettel csökken. Erre vonatkozólag Eötvös Loránd állított fel fontos kvantitatív szabályt.

Az α-nak a hőmérséklettel való csökkenése miatt lehet pl. a zsírfoltos szövetből a foltot úgy eltávolítani, hogy a két itatóspapír közé tett szövetre forró
vasalót nyomunk. A zsír a szövet alsó, hidegebb oldala felé húzódik, és onnan az itatósba felszívódik.
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C) NYUGVÓ GÁZOK MECHANIKÁJA (AEROSZTATIKA)
70. §. A gázok nyomása és sűrűsége. A légnyomás és mérése

1. A gázok fenomenológiai szempontból abban különböznek a folyadékoktól, hogy nincsen szabad felszínük, nagymértékben összenyomhatók, és
sűrűségük közönséges körülmények között sokkal kisebb a folyadékokénál. E különbségek ellenére a folyadékoknál megismert törvények nagy
része a gázokra is érvényes. Ha pl. a 65,1. ábrán feltüntetett edény nyílásaihoz vizet tartalmazó U alakú csöveket – manométereket – erősítünk, és
az edényben levő levegőre a dugattyúval nyomást gyakorolunk, mindegyik manométer ugyanazt a nyomást mutatja. A gázoknál is fennáll tehát a
nyomás egyenletes tovaterjedése vagy Pascal törvénye: A nyugvó gáz, ha súlya elhanyagolható, az edény falára (vagy bármilyen belső felületre)
mindenütt ugyanakkora nyomást fejt ki. A gáz nyomása a mindenféle irányban nagy sebességgel mozgó gázmolekuláknak a falakba való ütközéséből
származik, ezzel a molekuláris elmélettel azonban csak később, a hőtanban foglalkozunk.

Az a mindennapos tapasztalatokból nem is igen előtűnő tény, hogy a gázoknak és speciálisan a levegőnek tömege és súlya van, könnyen kimutatható
úgy, hogy mérlegre tett, csappal elzárható lombikból levegőt szívunk ki. A lombik levegője légszivattyúval gyakorlatilag teljesen eltávolítható, és az
így kiszívott levegő tömegének és az edény térfogatának hányadosa adja a levegő sűrűségét. Hasonlóan határozható meg más gázok sűrűsége is.
A mérések szerint a száraz levegő sűrűsége „normális állapotban” (0 °C hőmérsékleten és 1 atm nyomáson, l. alább):

 ((1). egyenlet)

tehát pl. 1 liter normális állapotú levegő súlya kereken 1,3 pond, 1 m3 levegőé 1,3 kp.

2. Súlyánál fogva a légkör levegője – a folyadékhoz hasonlóan – a benne levő testekre nyomást fejt ki. Ezt a légköri nyomást vagy légnyomást először
Torricelli (1608–47) mérte meg 1643-ban a következő kísérlettel. Kb. 1 m hosszú, egyik végén zárt üvegcsövet színültig töltünk higannyal, majd a cső
nyitott végét befogjuk, és lefelé fordítva, higanyt tartalmazó edénykébe mártjuk. Ha most a nyílást szabaddá tesszük, a higany csak részben folyik
ki: felszíne a csőben kb. 76 cm-rel magasabban van a külső edényben levő higany felszínénél, akkor is, ha a csövet ferdére állítjuk (70,1. ábra). A
csőben a higany fölött – eltekintve a szobahőmérsékleten elhanyagolható nyomású higanygőztől – légüres tér (vákuum) keletkezik. A külső edényben
levő higany felszínére ható légnyomás tehát egyensúlyt tart, azaz egyenlő a h ≈ 76 cm magas higanyoszlop hidrosztatikai nyomásával, ϱgh-val.
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70,1. ábra -

A pontosan 76 cm magas, 0 °C hőmérsékletű higanyoszlop nyomása g normálértéke mellett a nyomás egyik gyakran használatos egysége, a fizikai
atmoszféra; jelölése atm (a technikai atmoszféra at jelölésével szemben). Az atm 760-ad része a Torricelli emlékére elnevezett torr, régebbi nevén
higanymilliméter (Hgmm). A p = ϱgh egyenletből a 0 °C-os higany sűrűségének (13,5951 g cm–3), g normálértékének (980,665 cm s–2) és h = 76
cm-nek figyelembevételével kapjuk az atm, a torr és a (60,5)-ben megismert nyomásegységek közti összefüggést:

 ((2). egyenlet)

az atm tehát kereken 3%-kal nagyobb egység, mint az at.

A légnyomás hatását demonstráló Guericke-féle kísérletben (1654; 17. § 2.) a 42 cm átmérőjű „magdeburgi féltekéket” a levegő kiszivattyúzása után
a külső légnyomás F ≈ 212π · 1 kp ≈ 1400 kp erővel szorította egymáshoz.

3. A légnyomás a hellyel és az idővel változik, értéke nemcsak az időjárás, hanem az anyag számos tulajdonsága szempontjából is fontos
adat. A légnyomás mérésére szolgáló barométerek közül a higanyos barométerek lényegében a Torricelli-féle berendezésnek felelnek meg. Az
egyik használatos típus a Gay-Lussac-féle barométer (70,2. ábra), amelynél a két higanynívó h magasságkülönbségének megállapításához a
milliméterskálán két leolvasás szükséges, viszont előnyt jelent, hogy a h különbség mentes a kapilláris süllyedés okozta hibától. A Fortin- féle
barométernél (70,3. ábra) csak egy leolvasást kell végeznünk, mert az alsó, széles edény bőrből készült fenekét csavarral mindig úgy állítjuk be,
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hogy a külső levegővel érintkező higany felszíne a skála nullpontját is jelentő kis csúcsot érintse. Még ez a beállítás is elmarad az előzőhöz hasonló
szerkezetű állomásbarométernél, amelynek skáláját az alsó higanyfelszín kis ingadozásainak számítással való figyelembevételével úgy készítik el,
hogy a (nem pontosan milliméterbeosztású) skálán a leolvasott érték a légnyomást Hgmm-ekben adja meg.

70,2. ábra -
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70,3. ábra -

A fém- vagy aneroidbarométerek fő része zárt, légritkított fémdoboz, amely a légnyomás nagyságától függő mértékben deformálódik. A deformációt
emelő szerkezet skála mentén mozgó mutatóra viszi át, a skála beosztása higanyos barométerrel való összehasonlítás útján készül. A leginkább
használatos típusok a Vidie-féle szelence (70,4. ábra) és a Bourdon-féle cső (70,5. ábra). Mindegyik könnyen alkalmassá tehető a légnyomás
regisztrálására is (barográf).



II. RÉSZ. DEFORMÁLHATÓ
TESTEK MECHANIKÁJA

363

70,4. ábra -

70,5. ábra -

A barométerállás redukálása. A közvetlenül leolvasott és rendszerint milliméterekben kifejezett h „barométerállásnak” p = ϱgh légnyomás felel
meg, ahol g a nehézségi gyorsulás az észlelés helyén, ϱ a higany sűrűsége az észlelés t (°C) hőmérsékletén. Ugyanaz a p légnyomás
„normálkörülmények” (a 0 °C-hoz tartozó ϱ0, tengerszint magassághoz és 45° földrajzi szélességhez tartozó g0, pontosabban a g0 = 980,665
cm s–2 normálérték) mellett olyan h0 magasságú higanyoszloppal tartana egyensúlyt, amelyre nézve p = ϱgh = ϱ0g0h0. Ha tehát a légnyomást a
barométerállással egyértelműen akarjuk jellemezni – vagy, ami ugyanaz, a légnyomást Hgmm-egységekben akarjuk kifejezni–, akkor h helyett a]

 ((3). egyenlet)

„redukált barométerállást” kell használnunk, A higany és a szokásos skálák hőtágulásának figyelembevételével adódik, hogy a normálistól nem
nagyon eltérő h barométerállás a következő formula szerint redukálható:
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 ((4). egyenlet)

Pontos méréseknél tekintetbe veendő a higanyoszlop kapilláris süllyedése és a Torricelli-féle űrben levő higanygőzök nyomása is.

A légnyomásnak a magassággal való csökkenésére és a légnyomáson alapuló eszközökre nézve l. 72. és 74.§.

71. §. A gázok nyomása és térfogata közötti összefüggés. (A Boyle–Mariotte-törvény)

A gázoknak a folyadékokhoz képest nagy összenyomhatósága azt jelenti, hogy zárt térben levő, meghatározott tömegű és állandó hőmérsékleten
tartott gáz térfogata aránylag kis nyomás változásnál is észrevehetően megváltozik. A gáz nyomása és térfogata közti összefüggést egyszerű
eszközökkel pl. a 71,1. ábrán vázolt módon tanulmányozhatjuk. Az alul gumicsövön át közlekedő U alakú csőbe az AA' szintig higanyt töltünk, majd a
bal oldali szár végét a jól csiszolt csappal elzárjuk. Az így elzárt levegő térfogata legyen V1 (pl. 10 cm3), nyomása pedig egyenlő a külső légnyomással,

azaz (kereken) p1 = 1 atm = 76 Hgcm. Ha most a jobb oldali cső emelésével az elzárt levegő térfogatát pl. 

csökkentjük, a B' és B higanyszintek különbségéből (≈ 25 cm) az elzárt levegő nyomásának növekedése kereken 1/3 atm-nak, maga a nyomás tehát

p2 = 4/3 atm-nak adódik. Hasonlóan, ha a jobb oldali cső süllyesztésével a térfogatot pl. növeljük, a C és C' szintek különbsége (≈15 cm

≈ 1/5 atm) alapján a gáz nyomása csökken. Mint látjuk, p1V1 = p2V2 = p3V3.
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71,1. ábra -

A fentinél pontosabb mérések is azt mutatták, hogy bizonyos határokon belül minden gázra – pl. a szobahőmérsékletű levegőre kb. 300 atm
nyomáson alul – jó közelítéssel érvényes az ún. Boyle–Mariotte-törvény (1662): Meghatározott tömegű és állandó hőmérsékletű gáz nyomásának
és térfogatának szorzata állandó:

 ((1). egyenlet)

Más alakban, és a térfogat helyett a gáz ϱ = m/V sűrűségével is kifejezve: Állandó hőmérsékleten a gáz nyomása a térfogattal fordítva arányos, azaz
a gáz nyomása és sűrűsége egyenesen arányos egymással:
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 ((2a–b). egyenlet)

A C és C' állandók a gáz fajtájától és hőmérsékletétől függnek (115.§).

A Boyle–Mariotte-törvény szigorúan csak az „ideális gázra” érvényes, a valódi gázoknál eltérések lépnek fel, amelyekkel közelebbről a hőtanban
foglalkozunk. Az állandó hőmérsékletű gáz nyomása és térfogata közti összefüggést a p – V koordináta-rendszerben ábrázoló görbe a gáznak az
adott hőmérséklethez tartozó izotermája. Az ideális gáz izotermái pV = const miatt egyenlő szárú hiperbolák.

Állandó hőmérsékleten (1) szerint (p + Δp)(V + ΔV) = pV, azaz kicsiny Δp és ΔV-nél: pΔV + VΔp = 0, vagy ΔV/Δp = – V/p. Ezért a ϰ kompresszibilitás
(60,6a) általános definíciója értelmében az ideális gáz (izotermikus) kompresszibilitása:

 ((3). egyenlet)

Pl. 1 atm nyomásnál ϰiz = 1 atm–1, vagyis kereken 20 000-szer nagyobb a víz kompresszibilitásánál (68.§).

A Boyle–Mariotte-törvénynek számos alkalmazása van, amelyek egy részével a következő paragrafusokban foglalkozunk.

72. §. Nyomás- és sűrűségeloszlás a nehézségi erőtérben levő gázokban. Barométeres magasságmérés. Archimedes törvénye

1. A nehézségi erőtérben nyugvó gázban a nyomás a gáz súlya miatt a valamilyen alapnívótól számított h magassággal csökken, de más törvény
szerint, mint az összenyomhatatlan folyadékoknál (65. § 2.). Szemeljünk ki az állandó hőmérsékletű, függőleges gázoszlopban egy vékony réteget a
h és h + Δh magasságok között, jelöljük az ezekhez tartozó nyomást p-vel, ill. p + Δp-vel, a vékony rétegen belül állandónak tekinthető gázsűrűséget
pedig ϱ-val. A réteg felső lapján a nyomás nyilván a réteg súlyának megfelelő ϱgΔh értékkel kisebb, mint az alsó lapon, úgyhogy

 ((1a–b). egyenlet)

Ez az egyenlet folyadékokra is érvényes. Míg azonban az összenyomhatatlannak tekinthető folyadékoknál ϱ mindenütt ugyanaz, addig a gázok nagy
összenyomhatósága miatt ϱ a jóval mélyebben fekvő rétegekben jelentékenyen nagyobb. Ha h = 0-nál a gáz sűrűsége és nyomása ϱ0, ill. p0, akkor
a sűrűségnek a nyomással való arányossága (71. §) miatt

 ((2a–b). egyenlet)

Így (1b)-ből a következő differenciálegyenletet kapjuk:

 ((3a–b). egyenlet)
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amint arról differenciálással könnyen meggyőződhetünk. A (2b)-t is figyelembe véve, mondhatjuk, hogy állandó hőmérsékletű gázban a nyomás és
a sűrűség a magassággal exponenciálisan csökken:

 ((4a–b). egyenlet)

Bár a légkör nincs nyugalomban, és hőmérséklete sem mindenütt ugyanaz, nem túlságosan nagy magasságok esetén a légnyomásnak a
magassággal való csökkenését jó közelítéssel (4a) adja meg. A (4a)-t barométeres magasságformulának is hívják,17 mert belőle a felszínen uralkodó
p0 nyomásnak és a pl. hegyeken, repülőgépeken mért p légnyomásnak ismeretében a h magasság kiszámítható; a repülőgépek magasságmérői
lényegében aneroid barométerek. A (4a), ill. (5) formulából adódik, hogy a légnyomás kb. 5,5 km magasságban csökken 1/2 atm-ra, és rendre 11
km, 16,5 km, … magasságokban 1/4, 1/8, … atm-ra (72,1. ábra). Kis magasságoknál közelítőleg (1 km-ig 5%-nál kisebb hibával) az (1a) lineáris
összefüggés is alkalmazható, amely szerint a légnyomás minden 10,5 m emelkedésnél 1 Hgmm-rel csökken.

72,1. ábra -

A gázok nyomásának a magassággal való csökkenésén alapszik pl. a Behn-féle csővel végzett kísérlet (72,2. ábra). Ha az először vízszintes helyzetű
csőbe lassú áramban világítógázt vezetünk, és azt a két nyílásnál meggyújtjuk, a gáz mindkét nyílásnál egyforma lánggal ég, a cső ferde helyzetében

17 Más alakban, a 0 °C-hoz és a tengerszinthez tartozó ϱ0 = 0,00129 g cm–3, p0 = 1,013·106 dyn cm–2, g = 981 cm s–2 értékekkel kapjuk a tengerszint feletti magasság kilométerekben kifejezett
hkm számértékére nézve:

 ((5). egyenlet)
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azonban a felső láng jóval nagyobb.18 A levegőnél kb. 2,5-szer kisebb sűrűségű világítógáz nyomása ugyanis a magassággal kevésbé csökken,
mint a levegőé (10m-enként 1 Hgmm helyett csak 0,4 Hgmm-rel), és így a gáz és a levegő nyomásának különbsége – a gáz túlnyomása – a felső
nyílásnál nagyobb. Ugyanígy a felsőbb emeleteken a világítógáz túlnyomása nagyobb, a gáz „jobban ég”, mint az alsókon. Hasonlóan jön létre a
kémények „huzatja” is. A kémény felső, tág nyílásánál a nyomás egyenlő a külső légnyomással; a kémény meleg, s így ritkább levegőjének nyomása
lefelé lassabban növekszik, mint a külső, nagyobb sűrűségű levegőé, úgyhogy az alsó nyílásnál kívül nagyobb a nyomás, mint belül, a külső levegő
a kályhába hatol, s fenntartja a tüzet. A „huzat” annál jobb, minél hosszabb a kémény.

72,2. ábra -

2. A magassággal való nyomáscsökkenésből a 66. §-ban megismert módon következik, hogy a gázokra is érvényes Archimedes törvénye: A gáz a
benne levő testre felhajtó erőt gyakorol, amely akkora, mint a testtel egyenlő térfogatú gáz súlya (Ffel = ϱgázVg). A felhajtó erő pl. a 72,3. ábrán vázolt
egyszerű eszközzel (dasymeterrel) demonstrálható: A mérleg karjain levő nagy, belül üres üveggömb és a kis fémgolyó a levegőben egyensúlyban
van, de légritkított térben – légszivattyú burája alatt – az üveggömböt tartó kar lesüllyed, a levegő tehát a nagyobb térfogatú üveggömbre nagyobb
felhajtó erőt fejtett ki, mint a kis fémgömbre. A kísérletből egyúttal az is nyilvánvaló, hogy nagyobb pontossági igények esetén szükségessé válik
a tömegmérés légüres térre való redukálása.

Legyen a valóságban M tömegű test levegőben mért tömege (számértékre nézve a testet kiegyensúlyozó mérősúlyokra írt értékek összege) m, és
legyen a test, a mérősúlyok és a levegő sűrűsége rendre ϱ, ϱs, ϱl. A levegőben való mérlegelésnél a felhajtó erővel csökkentett súlyok egyenlőségét
állapítjuk meg, tehát – a test és a mérősúlyok térfogatát a megfelelő tömegek és sűrűségek hányadosával fejezve ki – fennáll:

 ((6). egyenlet)

18 A lángokat a gáz elzárása előtt kell kioltani, mert különben robbanás keletkezhetik.
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72,3. ábra -

Innen a keresett valódi tömeg:

 ((7). egyenlet)

Az alkalmazott közelítés megengedett, mert ϱl/ϱ és ϱl/ϱs, rendszerint igen kicsinyek az 1-hez képest. A szobahőmérsékletű levegő és a szokásos
sárgaréz súlyok sűrűségének értékével a következő számértékegyenletet kapjuk:

 ((8). egyenlet)

A mérendő test ϱ sűrűségét, mivel ez itt csak az l‰ nagyságrendű korrekciós tagban szerepel, nem kell pontosan ismernünk.

A dasymeterhez (72,3. ábra) hasonlók a gázok sűrűségének mérésére szolgáló gázmérlegek, amelyekkel a sűrűséget abból a felhajtó erőből
határozzák meg, amelyet a gáz nagy térfogatú üveggömbre gyakorol.

A léggömbre (léghajóra) ható felhajtó erő: V(ϱl – ϱg)g, ahol ϱl a levegő, ϱg < ϱl pedig a V térfogatú ballont megtöltő gáz sűrűsége. Ha tehát a ballon
és az összes teher együttes súlya G, a léggömböt az]
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 ((9). egyenlet)

erő emeli felfelé. A szabad léggömb olyan h magasságra emelkedik, amelynél ϱl-nek és ϱg-nek a magassággal való csökkenése folytán az F erő zérus
lesz. További emelkedés terhek kidobásával érhető el, süllyedés pedig úgy, hogy a töltő gáz egy részét a ballon tetején levő szelepen át kiengedik.

Az első sikeres léggömbkísérletet a Montgolfier fivérek hajtották végre 1783-ban. – Töltésre hidrogént, héliumot vagy világítógázt használnak,
amelyeknél az 1 m3-re eső felhajtó erő rendre 1,2, 1,1 és 0,6 kp; a hidrogén gyúlékony, a hélium drága. A nagyobb léggömböknél az alul levő
töltőnyílás szabadon van, itt a külső levegő és a gáz nyomása egyenlő.

A felhajtó erő tulajdonképpen abból származik, hogy a burok felső részén a gáz nyomása – a Behn-csőnél említett okokból – nagyobb a külső levegő
nyomásánál (l. a 72,4. ábrán feltüntetett nyilakat).

72,4. ábra -

A kutató léggömbök zárt, hidrogénnal töltött vékony gumiballonok, amelyek a légnyomást, hőmérsékletet és más adatokat regisztráló műszereket
vagy az adatokat folytonosan leadó „rádiószondát” visznek magukkal. Ezek a 30–40 km magasságot is elérő ballonok emelkedésük folyamán
a légnyomáscsökkenés miatt kitágulnak, majd szétpattannak; a műszerek ejtőernyővel jutnak vissza a földre. A közlekedés céljára szerkesztett
léghajókat ma már csaknem teljesen kiszorították a repülőgépek.

73. §. Légszivattyúk és manométerek; vákuumtechnika
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A modern fizikában és technikában rendkívül jelentős szerepe van a levegő vagy más gázok nyomásának csökkentésére szolgáló légszivattyúknak,
a gázok nyomását mérő manométereknek és általában a kis nyomások előállításával, mérésével és alkalmazásaival foglalkozó vákuumtechnikának.
Mivel teljesen légüres teret vagy abszolút vákuumot nem lehet előállítani, a vákuumtechnikában vákuumnak neveznek minden olyan teret, amelyben
a gáz nyomása kb. 10 torrnál kisebb. A 10–3 torrnál (mások szerint kb. 10–5 torrnál) kisebb nyomás esetén nagy vákuumról szokás beszélni.

1. A légszivattyúk (vákuumszivattyúk) számos fajtája közül csak a legrégebbit és a manapság legelterjedtebb típusokat említjük meg. Az egységes
áttekintés kedvéért itt foglalkozunk néhány olyan típussal is, amelyeknek működése később részletesebben is ismertetendő jelenségeken alapszik.

a) A dugattyús vagy köpűs légszivattyú (Guericke, 1650 körül) működési elve a vázlatos 73,1a ábráról látható. A henger (köpű) falához jól simuló
dugattyú felhúzásakor a ritkítandó levegőt tartalmazó edény, az R recipiens levegőjének egy része a felfelé nyíló S1 szelepen át a hengerbe jut, a
dugattyú letolásakor pedig a henger levegője az S2 szelepen át a szabadba távozik. (Szelepes szivattyú; a csapos szivattyúban a szelepek helyett
közvetlenül a henger előtt három furatú csap van, amelyet a dugattyú letolásakor a 73,lb ábrán feltüntetett helyzetből 90°-kal jobbra kell fordítani.)
Ha V a recipiensnek, V' a hengernek a térfogata, a levegő kezdeti p0 nyomása az első dugattyúfelhúzásnál a Boyle–

Mariotte-törvény alapján az n-edik felhúzás után pedig közelítőleg  csökken. Valójában a csökkenés ennél kisebb
mértékű, és a légritkításnak határa van, mert a dugattyú alsó helyzetében a dugattyú és a köpű feneke közti kis „káros térben” (a csapos szivattyúnál
a csap furataiban) légköri nyomású levegő marad vissza. Emiatt az elérhető légritkítás, a vég- vagy határvákuum az egyszerűbb szivattyúknál kb. 1
torr. Olyan – műszakilag bonyolultabb szerkezetű – szivattyúkkal, amelyekben a káros teret egyúttal tömítésre is szolgáló olaj tölti ki, kb. 10–2 torr-ig
lehet jutni, több szivattyú egymás után való kapcsolásával vagy közös hengerben több dugattyú alkalmazásával pedig 10 –4 torr-ig is.
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73,1. ábra -

b) A rotációs légszivattyú (más néven dobozos vagy forgótolókás szivattyú, Gaede, 1908; 73,2. ábra) henger alakú fémdobozában excentrikus
helyzetű, elektromotorral meghajtott henger forog; ebből két tolóka nyúlik ki, amelyeket rugó állandóan a doboz falához szorít. A feltüntetett
forgásiránynál a C térfogat növekedése miatt a recipienssel összekötött A csövön levegő áramlik be, amely a T2 tolókának A mellett való elhaladása
után a T1 és a T2 közti alsó térbe kerül, és végül – miután T1 a B cső mellett elhaladt – a szeleppel ellátott B csövön át a szabadba távozik.
Az egyszerűbb dobozos szivattyúkkal kb. 0,1 torr, az olajjal jól tömített és pontosabb konstrukciójú olajlégszivattyúkkal kb. 10–3 torr, a két ilyen
szivattyúból álló duplex szivattyúval kb. 10–4 torr légritkítás érhető el.
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73,2. ábra -

c) A víz- és gőzsugárszivattyúk közé tartozik az egyszerű és olcsó vízlégszivattyú (Bunsen, 1868; 73,3. ábra). A C üveg- vagy fémcső a vízvezetékhez,
az oldalsó cső pedig a recipienshez csatlakozik. Az alul szűkülő C cső nyílásán nagy sebességgel kiáramló vízsugárban aránylag kicsiny a nyomás
(a Bernoulli-tétel alapján, 76. §), és ezért a szabad vízsugár a környezetéből levegőt ragad magával, amely az alsó csövön át buborékok alakjában
eltávozik. A közönséges vízlégszivattyúval legfeljebb 10–20 torrig ritkíthatunk – mivel kb. ekkora az edényben levő telített vízgőz nyomása a
szobahőmérsékleten –, de gyakran, pl. sok demonstrációs kísérletnél, már ez a nyomás is megfelelő. A hasonló elven alapuló higany-gőzsugár-
szivattyú, amely egy kb. 1 torrig ritkító dobozos szivattyúval mint „elővákuumszivattyúval” kombinálva, kb. 10–3 torr vákuumot állít elő, többnyire
diffúziós szivattyúk első fokozataként használatos (l. alább).
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73,3. ábra -

d) A diffúziós szivattyúk (Gaede, 1913) alapját képező diffúzió jelensége a gázoknál abban áll, hogy egy nyílásnál érintkező két különböző gáz vagy
gőz összekeveredik: az A, ill. B gáz molekulái a B, ill. A gázt tartalmazó térbe is behatolnak, és ez a folyamat mindaddig végbemehet, míg a molekulák
eloszlása egyenletes nem lesz (részletesebben l. a hőtanban).

Egyfokozatú, üvegből vagy kvarcból készült higanydiffúziós szivattyút (más néven kondenzációs szivattyút, Langmuir, 1916) tüntet fel a 73,4. ábra. Az
elektromos fűtőtesttel forralt higanyból az A csőben felszálló és a megfelelően méretezett N nyíláson kiáramló higanygőzbe diffundál be az R csőhöz
csatlakozó recipiens levegője. Ezt a lefelé áramló higanygőz magával viszi, majd az EV csővel (egy nagyobb edény közbeiktatásával) összekapcsolt
elővákuum-szivattyú eltávolítja; a higany a vízárammal hűtött H edény falán lecsapódik – kondenzálódik –, lecsurog a V oldalcsőbe, ennek hajlatában
felgyülemlik, és végül visszajut a forraló edénybe. Az N nyílásból állandóan kiáramló higanygőz diffúzió útján mindig újabb levegőt (vagy más gázt)
képes felvenni. Ezért a diffúziós szivattyúval igen nagy vákuum, 10–6 torrnál is kisebb nyomás állítható elő, ha megakadályozzuk, hogy a recipiensbe
higanygőz jusson. E célból a szivattyú és a recipiens közé szilárd szénsavval vagy inkább cseppfolyós levegővel hűtött kifagyasztó edényt iktatunk
be, amelyben a higanygőzök lecsapódnak. (Kifagyasztás nélkül a recipiensben szobahőmérsékleten kb. 2 · 10–3 torr nyomású higanygőz lenne!)
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73,4. ábra -

A kifagyasztás sok esetben elkerülhető az olajdiffúziós szivattyúknál, mert az alkalmazott speciális olajok, pl. apiezonolajok gőznyomása már
szobahőmérsékleten is elegendő kicsiny (< 10–5 torr).

A nagy vákuumot előállító szivattyúk megítélésénél elsősorban három tényező jön számításba: a szivattyúval elérhető határvákuum, a pl. liter/s-ban
mért szívási sebesség és a szükséges elővákuum. Főleg a két utóbbi szempontjából előnyösebbek az egyfokozatúaknál a többfokozatú diffúziós
szivattyúk.

Pl. egy három fokozatú diffúziós szivattyú szokásos típusánál az acélból készült edényben a higany- vagy olajgőz egymás után három nyíláson, ill.
„fúvókán” halad át, amelyek kiképzése olyan, hogy a két első fokozat gőzsugárszivattyúként működik. Így a szívási sebesség (közepes szivattyúknál
kb. 100 1/s, 10–3 torrnál) jóval nagyobb, mint egy fokozat esetén, elővákuumként pedig már jóval kisebb légritkítás (0,1 torr helyett 20 torr) is elegendő,
úgyhogy „előszivattyúként” rotációs helyett akár vízlégszivattyú is használható. Nagy, többfokozatú olajdiffúziós szivattyúkkal el lehet érni 20 000
l/s szívási sebességet is.

A légszivattyúkkal létesített vákuum még javítható annak felhasználásával, hogy bizonyos anyagok, pl. faszén vagy szilikagél, mély hőmérsékleten
jelentős mértékben gázokat nyelnek el (adszorpció). A megfelelően preparált faszenet a recipienssel összekötött és kívülről erősen lehűtött külön
edényben helyezik el. – Az elektroncsövekben és más vákuumcsövekben a vákuum javítására a gyártáskor olyan fémes anyagokat, ún. gettereket
(pl. báriumot, kalciumot) helyeznek el, amelyek a gázokat magas hőmérsékleten kötik meg nagymértékben.
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A légszivattyúéval ellentétes feladatot látnak el a légsűrítők vagy kompresszorok. Légsűrítőként használható pl. a 73,1. ábrán vázolt dugattyús
szivattyú, ha szelepei nem kifelé, hanem befelé nyílnak, sőt a dugattyún levő szelep el is maradhat; ilyen szerkezetű a kerékpárfújtató.
Kompresszorként működik a rotációs szivattyú is (73,2. ábra), ha az A szívócső a külső levegővel érintkezik.19 Sok másfajta kompresszor is
használatos, amelyek nagyobb sűrítés esetén több fokozatból állnak. A nagyfokú összenyomással járó felmelegedés miatt megfelelő hűtésről kell
gondoskodni.

2. A manométerek közül a folyadékmanométerek elvét már a 65. §-ban megismertük, és a Boyle– Mariotte-törvény vizsgálatánál fel is használtuk
(71,1. ábra). A légkör 1 atm körüli nyomása barométerekkel mérhető (70. §). Nagyobb nyomások mérésére többek között a nyomóerő és a felület
mérésén alapuló dugattyús manométereket alkalmazzák, de közönséges célokra a legelterjedtebbek a fémbarométerekhez hasonló szerkezetű, pl.
az ipari gázpalackokon látható fémmanométerek (a 73,5. ábra membrános manométert, a 73,6. ábra pedig Bourdon-csövet tüntet fel). Higanyos
manométerekkel hitelesített skálájukon a számok rendszerint az at-ban kifejezett, 1 at feletti „túlnyomásnak” felelnek meg. (Jelölése: att; pl. 2 att
= 3 at abszolút nyomás vagy 3 ata.)

73,5. ábra -

19 Hosszabb használatra vagy nagyobb nyomásra csak külön erre a célra szerkesztett típusok alkalmasak.
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73,6. ábra -

Kissé részletesebben foglalkozunk az 1 atm-nál lényegesen kisebb nyomások mérésére való manométerekkel, amelyeket vákuummétereknek is
hívnak. Az ún. rövidített barométer (73,7. ábra) olyan U alakú cső, amelynek egyik, zárt szárát teljesen higany tölti meg; a nyitott szárat a recipienshez
kapcsolják. Ha pl. AB = 10 cm esetén a recipiensben a nyomás 100 torr (Hgmm) alá süllyed, a higany elválik a cső tetejétől, és a nyomás a
szintkülönbségből állapítható meg. A leolvasási hibákra való tekintettel a mérés alsó határa kb. 1 torr.
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73,7. ábra -

A kb. 1 és 10–5 torr közti nyomások mérésére alkalmas McLeod-féle manométer (kompressziós vákuumméter) a Boyle–Mariotte-törvényen alapszik:
A mérendő p nyomású gáz ismert V térfogatú részét higany segítségével pl. 1000-szer, 10 000-szer kisebb v térfogatra nyomjuk össze, és az így
1000-szer, 10 000-szer megnövelt p' nyomást mérjük. A gyakorlati kivitel a 73,8. ábráról látható. A manométer a) állásánál a recipienssel az R
csövön át érintkező gáz betölti a nagyobb G gömböt és a K kapillárist is, amelyek együttes térfogata az oldalsó cső A csatlakozásáig V. A jobb
oldali higanyos edény emelésével a G-ben és a K-ban levő V térfogatú gáz a recipienstől elzáródik, majd további emelésnél – a b) helyzetben – a
hitelesített K kapillárisról megállapítható v térfogatra nyomódik össze. Az elzárt gáz nyomása ekkor p + p', ahol p'-t a K és K' kapillárisokban mutatkozó
higanyszintek h különbsége adja. A K és K' egyenlő sugarúak, úgyhogy kapilláris süllyedésből származó hiba nem lép fel. (Éppen emiatt szükséges a
K' kapilláris, ti. magát az R csövet nem célszerű nagyon szűkre választani.) A Boyle–Mariotte-törvény szerint pV = (p + p')ν, vagyis a keresett nyomás:

 ((1). egyenlet)
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73,8. ábra -

A fenti módon mért nyomásban nincsen benne a higanygőzök vagy pl. az esetleges vízgőzök nyomása, mert ezek a gőzök a nagymértékű
összenyomáskor lecsapódnak: a Mc Leod-manométer a „könnyen lecsapódó” gőzök nyomását nem méri. Hogy a manométerből ne jussanak
higanygőzök a recipiens nagy vákuumába, a manométer és a recipiens közé kifagyasztó edényt iktatnak.

A sok másfajta vákuumméter közül gyakran használatos a gázok hővezetésén alapuló Pirani-féle vákuumméter a 10-től 10–3, egyes típusoknál 10–4

torrig terjedő intervallumban. Egy a recipienssel összeköthető üvegedénybe forrasztott és elektromos árammal hevített vékony drót hőmérséklete s
így elektromos ellenállása is függ az edényt kitöltő gáz nyomásától, mert a drótból a hőt annál kevésbé vezeti el a gáz, minél kisebb a nyomása. Ezért
az érzékeny elektromos módszerrel mért ellenállásból a nyomásra lehet következtetni. Mc Leod-manométerrel való hitelesítés útján a vákuumméter
elektromos műszerének mutatója közvetlenül a nyomást jelzi.
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Az elérhető legkisebb nyomások mérésére – kb. 10–4 és 10–9 torr között – az ionizációs manométerek alkalmasak. Ezek egyik fajtája lényegében
közönséges elektroncső, amelynek tere összeköttetésbe hozható a mérendő kis nyomású gáz terével. A cső anódáramát közvetítő elektronok a gáz
molekuláival való ütközés útján pozitív töltésű ionokat hoznak létre, amelyek a csőben (a rácskörben) „ionáramot” létesítenek. Az érzékeny műszerrel
megmérhető ionáram bizonyos feltételek betartása esetén arányos a gáz nyomásával, úgyhogy a nyomás a Mc Leod-manométerrel való hitelesítés
után kényelmesen megállapítható.

3. Egy egyszerűbb „nagyvákuum-berendezés” sémáját a 73,9. ábra mutatja. Az Se elővákuum-szivattyúból (rotációs, esetleg csak vízlégszivattyú)
az 1 cső az Sd higany-diffúziós szivattyúhoz vezet, amely a K kifagyasztón át csatlakozik az R recipienshez. Az 1 ágban van a több literes E edény
és az M1 rövidített manométer; ha E-ben az elővákuum már megfelelő (néhány torr), a C1 csap elzárható, és az Se előszivattyú rövid időre leállítható.
Az Sd diffúziós szivattyú és a K kifagyasztó közé csatlakozik az M2 Mc Leod-manométer. Ennél a higanyszint süllyesztését és emelését higanyos
edény emelése (73,8. ábra) helyett kényelmesebben végezzük: a higanyszint süllyesztése céljából a higanyt tartó edényt a 2 csövön és a C2 csapon
át az előszivattyúval kapcsoljuk össze, a szint emelése céljából pedig C2 elforgatásával a K' kapillárison át lassan külső levegőt engedünk be. A
C3 csappal a nedvszívó anyagot tartalmazó 3 csövön át száraz levegőt bocsáthatunk be a berendezésbe. Ha valamilyen gázt akarunk juttatni a
recipiensbe, ehhez a gázt tartalmazó G edényt a C4 és C5 csapokkal ellátott csövön át csatlakoztatjuk.
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73,9. ábra -

A vákuummal kapcsolatos gyakorlati munkához megfelelő technológiai és üvegtechnikai ismeretek is szükségesek (pl. az összekötésekre, csapokra,
csapzsírokra, szelepekre, tömítésekre, forrasztásokra és a „lyukkeresésre” vonatkozólag).

74. §. A levegő nyomásán alapuló eszközök és kísérletek

A légnyomásnak és a Boyle–Mariotte-törvénynek az említetteken kívül még sok más, részben már az ókorban ismert alkalmazása is van. Ha pl. a
„Heron-labdába” (74,1. ábra) vagy a fecskendőüvegbe (74,2. ábra) az A csövön át levegőt fújunk, a víz felszíne felett összesűrített levegő a folyadékot
az A, ill. a fecskendőüvegnél a B csövön át sugár alakjában kihajtja.
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74,1. ábra -

74,2. ábra -
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A folyadékszivattyúk közül az ún. szivókút (74,3. ábra) hasonló szerkezetű, mint a dugattyús légszivattyú. Mivel a vizet a légköri nyomás hajtja
fel, és ez kereken 10 m magas vízoszlop nyomásának felel meg, szívókúttal a víz legfeljebb 10 m magasságra emelhető. A nyomókútnál (74,4.
ábra) ilyen korlátozás nincsen. A tűzifecskendőnek a 74,5. ábrán vázolt fajtája két nyomókútnak és egy Heron-labdának a kombinációja. A sok más
rendszerű szivattyú közül itt említjük még meg az elterjedt centrifugális szivattyút (74,6. ábra). A vizet a gyors forgásba hozott lapátos kerék lapátjai
közül a centrifugális erő hajtja a B nyomócsőbe, az így eltávozó víz helyére pedig a légköri nyomás juttat mindig újabb vizet az A szívócsövön és
ennek tengelyirányú folytatásán keresztül. E szivattyú egyik nagy előnye a dugattyússal szemben az, hogy nincsenek szelepek – amelyek könnyen
eltömődnek –, hátránya viszont, hogy működtetés előtt a szivattyút vízzel meg kell tölteni.

74,3. ábra -
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74,4. ábra -

74,5. ábra -
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74,6. ábra -

Ha az alul keskeny nyílású lopót vagy pipettát (74,7. ábra) bemerítés vagy felszívás útján részben megtöltjük vízzel – vagy a falat nedvesítő folyadékkal
–, majd a felső nyílást ujjunkkal befogjuk, a kiemelésnél csak addig folyik ki víz, míg a pipetta megritkult levegőjének és a bennmaradó h magasságú
folyadékoszlopnak együttes nyomósa egyenlő lesz a külső légnyomással. A falat nem nedvesítő folyadék teljesen kifolyik a pipettából, mert a fal
mentén külső levegő hatol be. – Magánál a szívásnál és a belélegzésnél azért áramlik levegő a tüdőbe, mert ennek térfogatát növeljük, és így belül
a nyomás csökken.
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74,7. ábra -

A szivornya U alakú cső (74,8. ábra), amellyel valamely edényből folyadékot vihetünk át egy mélyebben fekvő edénybe, ha a csövet – rendszerint a
B végén való szívás útján – folyadékkal töltjük meg. (Ha a szivornya pl. D-nél végződik, addig folyik ki a folyadék, amíg a felső edényben a felszín
a D n átmenő vízszintes síkig süllyed.)]
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74,8. ábra -

A légnyomásnak a cső szívással való megtöltése után már csak másodlagos szerepe van. A szivornya ugyanis egyszerűen azért működik, mert a
kohézió által egyben tartott ACB folyadékoszlop CB részének nagyobb súlya emeli a kisebb súlyú CA részt, hasonlóan, mint ahogyan a csigán átvetett
kötél hosszabbik része emeli a rövidebbet. Ezért a szivornya légnyomás nélkül, vákuumban is működik, ha a folyadékból a szakítási szilárdságát (68.§)
erősen csökkentő, az elszakadást elősegítő levegőbuborékokat gondosan eltávolítjuk. A közönséges, buborékokat mindig tartalmazó víznél mármost
a légnyomás az, amely az ACB folyadékoszlop összenyomásával megakadályozza az oszlop elszakadását. A szivornya nemcsak folyadékok, hanem
a levegőnél nehezebb gázok, pl. széndioxid átömlesztésére is alkalmas, mert a gázt a légnyomás bizonyos fokig összetartja.

D) FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK ÁRAMLÁSA (HIDRO- ÉS
AERODINAMIKA)

75. §. Az áramlások leírása és felosztása. A kontinuitási egyenlet

1. A folyadékok és a gázok mozgásának vagy áramlásának törvényei bizonyos határokig együtt tárgyalhatók, mert a gázok összenyomhatósága
közönséges sebességeknél és magasságkülönbségeknél alig nyilvánul meg. Így pl. a közönséges levegőnél az összenyomhatóságból származó
térfogat- vagy sűrűségváltozás – amint arra közelítőleg a (72,4) barometrikus magasságformulából és a későbbi 76. §-ból következtethetünk – kb.
80 m-nél kisebb magasságkülönbségek és 40 m s–1-nél kisebb sebességek esetén 1%-on alul marad, és csak kb. 800 m-nél, ill. l30 m s–1-nél
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növekszik 10%-ra. A gázok összenyomhatóságának szerepe akkor válik igen jelentőssé, ha az áramlási sebesség megközelíti vagy meg is haladja
a hang terjedési sebességét, a normális állapotú levegőben 330 m s–1-et. A tárgyalásunkban általában feltételezett közönséges sebességeknél
és magasságkülönbségeknél a folyadékokhoz hasonlóan a gázokat is összenyomhatatlanoknak tekinthetjük, és a „folyadék” fogalmába a gázokat
is beleérthetjük. Ebben az értelemben tehát a hidrodinamika magában foglalja az aerodinamikát is, a hangsebességhez hasonló sebességű
gázáramlásokat pedig, amelyek jelentékeny sűrűség-, nyomás- és hőmérsékletváltozásokkal kapcsolatosak, a nálunk csak néhány helyen érintett
gázdinamika körébe sorolják. Mind a három területet áramlástan néven lehet összefoglalni.

2. Az áramlások kinematikai leírására két lehetőség kínálkozik. Az egyik, közvetlenül a pontrendszerek mechanikájához csatlakozó módszernél az
egyes kiszemelt folyadékrészecskék (A, B, …) helyét vizsgáljuk mint az idő függvényét; az A, B, … részecskék pályáit ábrázoló görbék a pályavonalak.
A másik, egyszerűbb és általánosan használt módszer abban áll, hogy megadjuk a v sebességet az áramló folyadék betöltötte tér minden P(x, y, z)
pontjában és minden t időpillanatban, vagyis megadjuk a v vektort mint a hely és az idő függvényét:

 ((1). egyenlet)

A v függvénnyel jellemzett áramlási tér (sebességtér) matematikai szempontból vektortér, éppúgy, mint pl. az 57.§-ban vizsgált gravitációs erőtér.
Az utóbbi szemléltetésére szolgáló erővonalaknak az áramlási térnél az áramvonalak felelnek meg, vagyis azok a görbék, amelyeknek érintője a
tér minden pontjában az ottani sebesség irányába esik.

Az áramvonalakat pl. csatornában áramló víznél láthatókká tehetjük úgy, hogy a vízre alumíniumforgácsot szórunk, és a mozgásról rövid megvilágítási
idővel fényképfelvételt készítünk. (Ilyen fényképet a későbbi 81,2. ábra tüntet fel.) A fényképen mutatkozó, a 75,1. ábrán kis nyilakkal jelzett
vonaldarabok a felvétel időpontjában a P1, P2, … pontokhoz tartozó sebességeket jellemzik, és a kis nyilakból megszerkeszthető görbék az
áramvonalak. Jól szemléltethetők ezek a Pohl-féle „áramvonal-készülékkel” is (75,2a és b ábra), amelynek egyik tartályából víz, a másik tartályából
pedig pl. tintával megfestett víz lép ki egy-egy fésűfogszerű, egymáshoz képest eltolt lyuksoron át a két függőleges üveglap közti, kb. 1 mm vastag
térrészbe. Ha az áramlás – amely az elvezető gumicső szűkítésével szabályozható – elég lassú, a színes és a színtelen folyadéksávok egymás
mellett mozognak anélkül, hogy összekeverednének. Ezek a sávok („áramfonalak”, l. alább) vonalakká idealizálva az áramvonalak, amelyek a 75,2b
ábra esetében jó megközelítéssel „párhuzamos vagy homogén áramlást” jellemeznek. Ha ebbe az áramlásba pl. korong alakú akadályt teszünk, a
75,3. ábra szerinti áramvonaleloszlást kapjuk, amelyre később még visszatérünk.

75,1. ábra -
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75,2. ábra -

75,3. ábra -
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Az áramlási térben felvett kis zárt görbe pontjain átmenő áram vonalak ún. áramcsövet alkotnak (75,4. ábra), az áramcsőben levő folyadék pedig
áramfonalat képez. Az áramcsőben a folyadék (a vizsgált időpillanatban) úgy áramlik, mint merev falú csőben, mert hiszen nincsen az áramcső
„falára” merőleges sebességkomponense, s így a cső falán nem léphet át.

75,4. ábra -

3. A folyadékok és a gázok áramlásánál általában nemcsak a sebesség függ a helytől és az időtől, hanem a nyomás és a sűrűség is:

 ((2a–b). egyenlet)

Az áramlástan feladata elméleti téren éppen a sebesség-, nyomás- és sűrűségeloszlásnak [az (1) vektorfüggvénynek és a (2a-b) két skaláris
függvénynek] meghatározása, ha adva vannak a folyadékra vagy gázra ható erők, továbbá bizonyos kezdeti és határfeltételek.20 Mivel ez a feladat
általánosságban rendkívül bonyolult, célszerű a tárgykört alkalmas egyszerűsítő feltevések alapján felosztani és ennek megfelelően több áramlási
fajtát megkülönböztetni.

a) Mint már említettük, a tulajdonképpeni folyadékok és nem nagyon nagy sebességeknél a gázok is összenyomhatatlan folyadékoknak tekinthetők.
Ez a körülmény lényeges egyszerűsítést jelent, mert az összenyomhatatlan és a homogén folyadéknál – vagyis ha az áramlási térben egyidejűleg
csak egyfajta folyadék van – a sűrűség sem a helytől, sem az időtől nem függ:

 ((3). egyenlet)

b) Az áramlást létrehozó erők lehetnek a külső erők – elsősorban a nehézségi erő – vagy a hellyel változó belső nyomóerők, ill. a megfelelő
nyomáskülönbségek. Így pl. a folyadéknak egy edény nyílásán való kiömlése főleg a nehézségi erőre, a gáznak az edényből való kiáramlása
viszont az edényben levő gáz „túlnyomására” vezetendő vissza. A külső erőkön és a nyomáskülönbségeken kívül lényeges, sőt gyakran döntő
szerepet játszanak az áramlásnál a (belső) súrlódási erők (64. és 78. §). Sok jelenség értelmezésénél azonban a súrlódási erők mégis figyelmen
kívül hagyhatók, és elhanyagolásuknak vagy tekintetbevételüknek megfelelően a hidrodinamikát két nagy részre szokták osztani: 1. súrlódásmentes
vagy ideális folyadékok és 2. súrlódó folyadékok dinamikájára. Mindkét részen belül több áramlási típus különböztethető meg. Így pl. az 1. részben

20 A feladat megoldásánál kiindulásul szolgálnak: a dinamikai alapegyenlet fizikai tartalmát alkalmas matematikai alakban kifejező, 3 skaláris egyenletet jelentő hidrodinamikai mozgásegyenletek
(súrlódásmentes folyadékoknál az Euler-féle, surlódó folyadékoknál az általánosabb Navier–Stokes-féle egyenletek), a lényegében a folyadék tömegének megmaradását kifejező kontinuitási egyenletű
és végül a p és ϱ közti kapcsolatot tartalmazó állapotegyenlet. Ez utóbbi pl. állandó hőmérsékletű gázok esetében nem más, mint a Boyle–Mariotte-törvény: p/ϱ = const, összenyomhatatlan és
homogén folyadékoknál pedig a ϱ = const egyenlet.
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örvénymentes, ill. örvényes áramlásokról beszélünk aszerint, amint a folyadékrészecskék csak haladó vagy ezenkívül forgó mozgást is végeznek,
a 2. részben pedig az ún. réteges áramlások és a turbulens áramlások képezik a két fő csoportot.

c) Az előző felosztásoktól függetlenül stacionárius áramlásnak nevezünk minden olyan áramlást, amelynél a sebesség – valamint a nyomás, a
sűrűség és általában az egész áramlási állapot – az áramlási tér minden helyén független az időtől. [Különböző helyeken természetesen v, p és ϱ
különbözők lehetnek: v = v(x, y, z) stb.] Így pl. egy edény nyílásán való kiömlés akkor stacionárius, ha gondoskodunk arról, hogy az edényben a
folyadék felszíne mindig ugyanabban a magasságban legyen. Stacionárius áramlásnál az áram vonalak időben változatlan görbék, amelyek egyúttal
– mint azt könnyen ki lehetne mutatni – a részecskék pályáit is jelentik, vagyis azonosak a pálya vonalakkal. A nem stacionárius vagy időben változó
áramlásoknál, pl. a víz- és hanghullámoknál (III. rész), az áram- és a pályavonalak nem esnek egybe.

Ebben a fejezetben általában csak összenyomhatatlan és homogén folyadékok stacionárius áramlásaival foglalkozunk.

4. A kontinuitási egyenlet. Közismert tapasztalat szerint egy csőnek vagy a folyó medrének kisebb keresztmetszetű helyén az áramlás (közepes)
sebessége nagyobb. Tekintsünk egy keskeny áramcsövet, amelyben a sebesség a q1 keresztmetszet minden pontjában ugyanannak (v1) tekinthető;
hasonlóan a q2 keresztmetszet helyén legyen a sebesség v2 (75,5. ábra). Az áramcső ABCD részébe kis Δt idő alatt q1-en át q1v1Δt térfogatú folyadék
lép be, q2-n át pedig q2v2Δt térfogatú folyadék távozik el. A feltételezett összenyomhatatlanság miatt a két térfogat egyenlő, azaz

 ((4). egyenlet)

75,5. ábra -

Ez az ún. kontinuitási egyenlet egy keskeny áramcsőre vonatkozólag: az áramcső keresztmetszetének és az összenyomhatatlan folyadék
sebességének szorzata a cső minden helyén ugyanaz (és stacionárius áramlásnál időben is állandó). A sebesség tehát fordítva arányos a
keresztmetszettel, pl. 2-szer kisebb keresztmetszetű helyen 2-szer nagyobb. Csövekben való áramlásnál a térfogat/idő dimenziójú I = qv mennyiséget
gyakran áramlás- vagy áramerősségnek nevezik.

Összenyomható folyadék (gáz) stacionárius áramlásánál (4) helyébe az általánosabb ϱqv = const egyenlet lép, és áramerősségen a tömeg/idő
dimenziójú ϱqv mennyiséget értik.
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A kontinuitási egyenlet értelmében a nagyobb sebességű helyeken az áramcsövek összeszűkülnek, azaz az áram vonalak közelebb vannak
egymáshoz; ez a Pohl-féle készüléknél, a 75,3. ábrán az A és B helyek környezetének összehasonlításából közvetlenül látható. Megfordítva, ahol az
áramvonalak sűrűbbek, ott a sebesség nagyobb és viszont. Az áram vonalképből tehát nemcsak a sebesség irányára, hanem nagyságára is lehet
következtetni: ha pl. a vA sebességű A helyen annyi áram vonalat rajzolunk, hogy ott az áramlás irányára merőlegesen felvett egységnyi felületen
éppen vA számú áram vonal menjen át, akkor az áramlási tér bármely B helyéhez tartozó sebesség nagyságát a B-nél felvett egységnyi felületen
áthaladó áram vonalak száma adja meg.

Nem eléggé szűk áramcső esetén a sebesség a q keresztmetszet különböző helyein általában különböző. Ekkor a kontinuitási egyenlet (4)-nél
bonyolultabb alakú, vagy pedig a (4) egyenletben v-n a sebességnek a q keresztmetszetre vonatkozó középértéke értendő, amely a q-n az időegység
alatt áthaladó folyadéktérfogatnak és q-nak a hányadosa. Ilyen középértékekkel dolgozik a hidraulika, a műszaki hidrodinamikának az az ága, amely
a csövekben való áramlásoknál az egész áramlási teret egyetlen áramfonalnak tekinti, és így lényegében „egydimenziós”, de csak közelítő jellegű
tárgyalási módszert alkalmaz.

76. §. A Bernoulli-féle egyenlet és alkalmazásai

1. Egyszerű kísérletek mutatják, hogy az áramló folyadék sebessége és nyomása között összefüggés van. Ha pl. víz áramlik változó keresztmetszetű,
vízszintes csőben – amelyből az A, B, C helyeken manométerekül szolgáló oldalcsövek nyúlnak ki, a végén pedig a megfelelő sebesség beállítására
szorítóval ellátott gumicső van, 76,1. ábra –, a szűkületnél, azaz a nagyobb sebességű B helyen kisebb a nyomás, mint a kisebb sebességű A vagy
C helyeken. (C-nél a nyomás a súrlódás miatt kisebb, mint A-nál; 79. §.) Hasonlót tapasztalunk áramló levegőnél is (76,2. ábra).

76,1. ábra -
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76,2. ábra -

A kvantitatív összefüggés megállapítása céljából szemeljünk ki a súrlódásmentes és összenyomhatatlan folyadék stacionárius áramlásánál egy
keskeny áramcsövet, és tekintsük az ebben foglalt folyadéknak azt a részét, amelyet az 1 és 2 helyeken a q1 ill. q2 keresztmetszetű AB és CD felületek
határolnak (76,3. ábra). A sebesség és a nyomás az 1 és 2 helyeken legyen v1, p1 ill. v2, p2. Alkalmazni fogjuk az ABCD folyadékoszlop kicsiny
elmozdulására a kinetikai energia tételét, amely szerint a kinetikai energia megváltozása egyenlő a rendszerre ható összes erők munkájával (41.§).

76,3. ábra -

Az ABCD folyadékoszlop az igen kicsiny τ idő alatt az A'B'C'D' helyzetbe jut: az 1 helyről a folyadékoszlop ABA'B' = V = q1v1τ térfogatú része eltávozik,
a 2 helyen pedig az összenyomhatatlanság miatt ugyanekkora (CDC'D' = V = q2v2τ) térfogatú folyadék megjelenik. Ezért, és mivel az A'B'CD térben
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az áramlás stacionárius volta miatt semmi sem változott, az energiatétel alkalmazásánál úgy járhatunk el, mintha a kicsiny m = ϱV tömegű folyadék
egyszerűen az 1 helyről a 2-re jutott volna. Ennél az elmozdulásnál az összes munka – súrlódás hiányában – a nehézségi erő és a nyomóerők
munkájából tevődik össze. A nehézségi erő munkája nyilvánvalóan mg(h1 – h2), a nyomóerők munkája pedig a q1 és q2 keresztmetszetnek AA' =
v1τ-val, ill. CC' = v2τ -val való eltolásánál:  p1q1v1τ = p1V, ill. –p2q2v2τ = –p2V. A kinetikai energia tétele szerint tehát

 ((1). egyenlet)

Ebből következik V-vel való egyszerűsítés után az igen fontos Bernoulli-féle egyenlet (1738):21

 ((2). egyenlet)

azaz súrlódásmentes és összenyomhatatlan folyadék stacionárius áramlásánál egy vékony áramfonál mentén

 ((3). egyenlet)

A konstans értéke különböző áramfonalaknál általában különböző lehet. Itt nem részletezendő módon kimutatható azonban, hogy ha az áramlás
még örvénymentes is, akkor a konstans értéke az egész áramlási térben ugyanaz. Ismerve tehát a nyomás és a sebesség értékét az áramlási tér
egyetlen P1 pontjában (p1, v1, h1), a nyomás és a sebesség nagysága közti összefüggést minden más pontban is meg tudjuk adni. – A v = 0 esetben
(3) a hidrosztatikai nyomásra vonatkozó ismert törvénybe megy át.

A (3)-nak egy meghatározott kis V folyadéktérfogattal való megszorzásából: pV + mv2/2 + mgh = const. Mint ebből látható, a Bernoulli-egyenlet
a levezetésénél felhasznált kinetikai energiatételnél többet mondóan az energia megmaradását fejezi ki, ha a kis V = m/ϱ térfogatú folyadéknak
a mozgási és helyzeti energián kívül pV nyomási energiát is tulajdonítunk. Az összenyomhatatlan folyadéknak ez a pV nyomási energiája
természetesen nem rugalmas energia, hanem a levezetésből látható módon azt a munkát jelenti, amelyet a nyomóerők végeznek, míg a V térfogatú
folyadékot a p nyomású helyről a zérus nyomású helyre juttatják.

A (3) egyenlet ϱg-vel való osztással a

 ((4). egyenlet)

alakot ölti, és tartalma így fejezhető ki: a h helymagasság, a hp = p/ϱg nyomásmagasság és a hv = v2/2g sebességmagasság összege egy áramfonal
mentén állandó. A hp (p = ϱghp miatt) nyilván annak a folyadékoszlopnak a magassága, amely súlyánál fogva éppen p hidrosztatikai nyomást fejtene

21 Daniel Bernoulli, 1700–82.
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ki, a hv pedig  az a magasság, amelyből egy testnek szabadon kellene esnie, hogy v sebességre tegyen szert. A Bernoulli-egyenletnek
ez a szemléletes (4) alakja főleg a hidraulikában használatos. Itt még a súrlódás okozta energiaveszteséget is figyelembe veszik úgy, hogy (4) bal
oldalát egy empirikus taggal kibővítik.

Gyakran – gázoknál – a nehézségi erőtől eltekinthetünk, vízszintes áramfonalnál pedig (3)-ban a ϱgh tagot a konstansba belefoglalhatjuk. Ezekben
az esetekben a Bernoulli-egyenlet speciálisabb alakja:

 ((5). egyenlet)

Ez az összefüggés fejezi ki kvantitatív alakban azt a 76,1. és 2. ábrák szerinti kísérletekben tapasztalt tényt, hogy ahol nagyobb a sebesség – ahol
sűrűbbek az áramvonalak –, ott kisebb a nyomás és megfordítva.

A technikából átvett nem szerencsés, de meghonosodott elnevezések szerint a v sebességhez tartozó p nyomás a sztatikai nyomás, a v = 0-hoz
tartozó (egy „torlódási pontban” uralkodó) p0 nyomás a teljes nyomás, a ϱν2/2 = p0 – p mennyiség pedig a „dinamikai” vagy torlónyomás. (A p
helyesebb, de ritkábban használt neve: hidrodinamikai nyomás.)

Az összenyomhatatlannak feltételezett, normális állapotú levegőnek pl. v = 40 m s–1 sebességű áramlásánál (5) alapján

 ((6). egyenlet)

vagyis a 40 m s–1 sebességű levegő p nyomása kereken 1%-kal kisebb a nyugvó levegő p0 ≈ 1 atm nyomásánál. A Boyle–Mariotte-törvény
szerint ekkor a sűrűségváltozás is csak 1%, tehát közönséges sebességeknél a levegő – amint azt a 75. §-ban már említettük – valóban
összenyomhatatlannak tekinthető.

2. Alkalmazások, a) Nyomás- és sebességmérés az áramlásoknál.

A v sebességű A helyen uralkodó p nyomást – a „sztatikai nyomást” – csövekben való áramlás esetén a 76,1. és 2. ábráknál megismert módon
mérhetjük, az áramlás belsejében pedig a 76,4a ábrán vázolt kis „nyomásszondával” amelynek a manométerhez vezető AA nyílása párhuzamos az
áramvonalakkal. Az áramvonalakra merőleges nyílású Pitot-cső (76,4a ábra) a B torlódási helyen a v = 0-hoz tartozó p0 teljes nyomást méri. A két
említett szondát egyesítő Prandtl-csővel (76,5, ábra) közvetlenül a p0 – p = ϱν2/2 torlónyomás, ebből pedig az áramlás sebessége határozható meg.



II. RÉSZ. DEFORMÁLHATÓ
TESTEK MECHANIKÁJA

396

76,4. ábra -

76,5. ábra -
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Ha pl. szélcsatornával előállított légáramban a Prandtl-cső manomótere (kis nyomásoknál a vizet tartalmazó, ferde csövű mikromanométer) p0 –p
= 25 víz mm ≈ 1/400 atm nyomást jelez, (6)-ból leolvashatóan v ≈ 20 m s–1. A szintén sebességmérésre használt Venturi-cső lényegében a 76,2.
ábrának felel meg: megmérve a normális q és egy kisebb q' keresztmetszetnél a megfelelő p és p' sztatikái nyomásokat, a v sebesség a

 ((7a–b). egyenlet)

egyenletekből számítható ki. A repülőgépeken alkalmazott Prandtl-csövek vagy Venturi- csövek a gép levegőhöz viszonyított sebességét jelzik.

b) Folyadékok és gázok kiáramlása kis nyíláson. Ha az edényben foglalt folyadék felszíne alatt h mélységben levő nyílás keresztmetszete igen kicsiny
az edényéhez képest (76,6. ábra), akkor a felszín süllyedésének sebessége gyakorlatilag zérusnak vehető: v1 = 0; a nyílásnál a sebesség legyen: v2
= v. A felszínen és a nyílásnál is, ahol a folyadék a külső levegővel érintkezik, a nyomás egyenlő a külső légnyomással, azaz p1 = p2. Ezért, továbbá
h1 = h és h2 = 0 miatt a (2) egyenlet most ϱgh = ϱν2/2-re egyszerűsödik. Innen a folyadék kiömlési sebessége:

 ((8). egyenlet)

vagyis – a sűrűségtől függetlenül – akkora, mintha a kiömlő folyadék a h magasságból szabadon esett volna (Torricelli tétele, 1646).

76,6. ábra -

Valójában egy q keresztmetszetű közönséges nyíláson t idő alatt kifolyt folyadék térfogata a (8)-ból számított V = qvt értéknek csak kb.  része,
mert a 76,7a ábrán látható áramvonal-eloszlás miatt a folyadéksugár keresztmetszete (q') kisebb a q-nál. A sugárnak ez az összehúzódása
(sugár-kontrakció) a nyílás alkalmas kiképzésével elkerülhető (76,7b ábra). A kiömlési sebességnek a felszín süllyedéséből származó csökkenése
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kiküszöbölhető a Mariotte-féle palackkal, amelynél jól záró dugón át nyitott cső nyúlik a folyadékba, a nyílás felett h magasságig (76,8. ábra). A
felszín süllyedésekor a levegő kitágulása miatt a folyadékba a cső alsó A nyílásánál külső levegő hatol be (amely buborékok alakjában felszáll).
Ezért az A nívón a nyomás mindig egyenlő a légköri nyomással, és így a kiömlési sebességet – ameddig a felszín A alá nem süllyed – az állandó
h magasság szabja meg.

76,7. ábra -

76,8. ábra -



II. RÉSZ. DEFORMÁLHATÓ
TESTEK MECHANIKÁJA

399

Tegyük fel, hogy nagyobb tartályból ϱ sűrűségű és p1 nyomású gáz áramlik kis nyíláson át a p2 < p1 nyomású külső térbe. A gáz sebessége belül
zérusnak vehető (v1 = 0), közvetlenül a nyíláson túl pedig legyen a sebesség v2 = v. A vizsgált esetben a nehézségi erőtől általában eltekinthetünk,
azaz (5)-öt alkalmazhatjuk: p1 + ϱ · 02/2 = p2 + ϱν2/2. Innen a gáz kiáramlást sebessége:

 ((9). egyenlet)

azaz a sebesség a túlnyomás négyzetgyökével egyenesen, a sűrűség négyzetgyökével fordítva arányos (Bunsen törvénye; Bunsen, 1811–99).

Ezen a törvényen alapszik a gázok sűrűségének mérésére szolgáló Bunsen-féle effúzióméter (76,9. ábra). A kicsiny N nyílással ellátott C csövet

megtöltjük az 1, majd a 2 gázzal úgy, hogy a gázok ugyanakkora (Δh Hg mm) túlnyomás alatt álljanak. Ebben az esetben (9) szerint 
itt t1 ill. t2 az a stopperórával jól mérhető időtartam, amely alatt az 1, ill. a 2 gáz kiáramlásakor a felemelkedő U úszón megjelölt AB szakasz az E
egyenesen áthalad.
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76,9. ábra -

c) A „szívóhatáson”, vagyis a szűkületeknél a nagyobb áramlási sebességnek megfelelő nyomáscsökkenésen (76,1. és 2. ábra) alapszik pl. a
vízlégszivattyú (73. §), az ismert folyadékpermetező (76,10. ábra), a Bunsen-égőnél (76,11. ábra) pedig az a tény, hogy a gáz levegőt ragad magával,
és ezáltal az elégés tökéletesebbé válik.
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76,10. ábra -

76,11. ábra -
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Hasonlóan, a nagyobb sebességhez tartozó kisebb nyomással magyarázhatók a következő jelenségek. Ha az A korongban végződő C csőbe erősen
belefújunk (76,12. ábra), az A-tól kb. 1 cm távolságban levő B papírkorong A-hoz vonzódik (aerodinamikai paradoxon), mert az A és B közti térben
áramló levegő nyomása kisebb a külső légnyomásnál.

76,12. ábra -

A légáram ezután az útját elzáró B korongot „visszafújja”, és a folyamat újból megismétlődik: tartós légáram esetén a B korong periodikus mozgást
végez. – Ha egymástól kb. 1 cm-nyire felfüggesztett pingpong labdák közé levegőt fújunk, a labdák összeütődnek; a magyarázat a 76,13. ábra szerinti
áramvonalképből is leolvasható: a nagyobb áramvonalsűrűségű helyen kisebb a nyomás. Az áram vonalak összesűrűsödéséből érthető pl., hogy
állandó szélben jobb a kémények huzatja, hogy a vihar „leszívhatja” a háztetőt, hogy szélesebb csőből ferdén felfelé kiáramló levegőben a ping-pong
labda nem esik le, hogy erős széllel szemben haladva, nehezebben kapunk levegőt stb.
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76,13. ábra -

Nagy sebességeknél a nyomás a folyadékban a folyadék gőzének nyomása alá is süllyedhet, és ekkor párolgás következtében a folyadékban
gőzbuborékok keletkeznek. Ez az üregképződés vagy kavitáció pl. gyorsan forgó hajócsavaroknál jön létre, s nagyon káros, mert amikor a buborék
gőze a nagyobb nyomású helyeken kondenzálódik, az igen nagy erővel összecsapódó – és nagy zajt okozó – folyadék a csavart „kimarja”.

77. §. Források és örvények. Cirkulációs áramlás

1. Forrásoknak nevezzük az olyan tartományokat, amelyekből folyadék jut az áramlási térbe, vagy pedig folyadék távozik el onnan (negatív
forrás). Pozitív, ill. negatív forrásnak tekinthetjük pl. a kád vizébe nyúló, újabb vizet szállító csőnek, ill. a lefolyócsőnek a nyílását. Az áramvonalak
szempontjából a források jelentése: az áram vonalak vagy forrásokban kezdődnek és végződnek, vagy pedig zárt görbéket alkotnak. Az utóbbi
esetben általában „örvényekről” beszélünk (l. alább).

A legegyszerűbb, idealizált forrás a pontszerű forrás, amelyből a folyadék a gömbszimmetria miatt radiálisán, minden irányban egyenletesen áramlik
ki, vagyis az áram vonalak a P pontból kiinduló – negatív forrásnál P-be torkolló – egyenesek (77,1. ábra). A forrás erősségének mértékéül vehetjük a
forrásból az időegység alatt kilépő folyadék térfogatát, pontosabban a Q = ΔV/Δt hányadost. Az összenyomhatatlanság miatt ugyanekkora térfogatú
folyadék lép át a P „forráspontot” körülvevő bármely zárt felületen, így pl. a P köré írt r sugarú gömbfelületen is. Az utóbbin – mivel a folyadék v
sebessége a gömbfelületre mindenhol merőleges – Δt idő alatt nyilván ΔV = 4πr2 · vΔt térfogatú folyadék halad át, úgyhogy Q = ΔV/Δt – 4πr2v. Innen

 ((1a–b). egyenlet)
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77,1. ábra -

Az utóbbi egyenlet írja le egy Q erősségű pontszerű forrás áramlási terét.

Több forrás esetén a sebességet a tér bármelyik pontjában az egyes forrásoktól származó sebességek vektori összege adja. Pl. egy pontszerű
forrásból és a hozzá igen közel levő, ugyanolyan erősségű negatív forrásból álló „kettős forrás” áramlási terét a 77,2. ábra tünteti fel. A forrásoknak
az ideális folyadékok hidrodinamikájában fontos szerepük van, mert sok, aránylag bonyolult áramlás tere megfelelő források áramlási tereiből tehető
össze.

77,2. ábra -

Példa erre a párhuzamos áramlásba (v = const, 75,2b ábra) helyezett golyó körül kialakuló, a 75,3. ábrához hasonló áramlás. Ennél – amint azt
bizonyítás nélkül közöljük – a sebességet úgy kaphatjuk meg, hogy a párhuzamos áramlás sebességéhez vektorilag hozzáadjuk azt a sebességet,
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amely egy alkalmas, a gömb közepén elhelyezve gondolt kettős forrásból származik: a 77,3a-c ábrán a c) áramlási tér az a) és a b) áramlási terek
szuperpozíciójával állítható elő. Hogy az a) párhuzamos áramlásra rárakódó b) „kitérési áramlás” a golyón kívüli térben kettős forrás áramlási terének
felel meg, az kvalitatíve belátható, ha meggondoljuk, hogy a kitérítési áramlásnál a folyadéknak a gömb bal oldaláról a test megkerülésével a jobb
oldalhoz kell áramlania: az áramvonalak a bal oldalról indulnak ki, és a jobb oldalon végződnek, vagyis a golyó bal és jobb oldali felülete pozitív,
ill. negatív források rendszerének tekinthető.

77,3. ábra -

Hogy egy megadott v = v(x, y, z, t) áramlási tér valamely tartományban tartalmaz-e forrásokat, vagy pedig forrásmentes tér-e, az a v függvény explicit
alakjából matematikai úton könnyen eldönthető, de ezzel a kérdéssel itt nem foglalkozunk.

2. Örvényekről vagy örvényes áramlásról beszélünk akkor, ha a folyadékrészecskék, az esetleges haladó mozgáson és alakváltozáson kívül, forgó
mozgást végeznek. Könnyen megvalósítható pl. (folyadékot tartalmazó pohár függőleges tengely körül való forgatásával) az az egyszerű eset, amikor
valamely tartományban a folyadék ugyanúgy mozog, mint rögzített tengely körül ω szögsebességgel forgó merev test. A folyadéknak ez a mozgása
a nyugvó koordináta-rendszerből megítélve olyan örvényáramlás, amelynél a forgástengelytől r távolságban a sebesség

 ((2a–b). egyenlet)

Az áramvonalak nyilván koncentrikus körök, azaz zárt görbék (77,4. ábra). Bármely folyadékrész, pl. a kicsiny ABCD térfogat mozgása az O
ponton átmenő és az ábra síkjára merőleges tengely körüli,  szögsebességű forgás. (Ez a 30. § szerint úgy is felfogható, hogy a folyadékrész
a saját tengelye, pl. ABCD középpontján átmenő s az előzővel párhuzamos tengely körül forog  szögsebességgel, és ezenkívül körpálya menti
transzlációt is végez.) Az  vektor nyilvánvalóan a fenti áramlási tér minden P pontjában hozzárendelhető abban az értelemben, hogy  a P helyén
levő folyadékrészecske szögsebességét adja meg, a részecske transzlációjától függetlenül. A szóban forgó folyadéktartományt, amelynek minden
pontjában  ugyanaz, „homogén örvénytérnek” nevezhetjük.
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77,4. ábra -

Általános esetben az  függ a helytől és esetleg az időtől is:  Az  örvénytér, a sebességteret szemléltető áram
vonalakhoz teljesen hasonlóan, az örvényvonalakkal szemléltethető. Ezek olyan görbék, amelyek érintője a tér minden P1, P2, … pontjában az ott

levő folyadékrészecske forgástengelyének, azaz  forgásvektorának irányába esik (77,5. ábra). Egy kis zárt görbén átmenő örvényvonalak
összességét örvényesének (77,5. ábra), az ebben levő folyadékot örvényfonalnak hívjuk. Pl. az edénnyel együtt forgó folyadékban az örvényvonalak
függőleges egyenesek, a cigarettafüstnél olykor megfigyelhető „örvénygyűrűk” esetében pedig körök.

77,5. ábra -
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3. Előfordulhat, hogy a folyadékrészecskék a 77,4. ábrához hasonlóan körpályán vagy más zárt görbéken mozognak ugyan, de forgó mozgást nem
végeznek. Ilyen, ún. cirkulációs áramlás figyelhető meg pl. a fürdőkád lefolyónyílásának környezetében. Amint azt a vízre szórt fűrészpor mutatja,
a körpályán mozgó részecskék v sebessége a jól ismert tölcsérszerű (r0 sugarú) bemélyedés közepétől számított r távolsággal csökken, éspedig
a mérések szerint az r-rel fordítva arányos:

 ((3). egyenlet)

Ezért pl. a kicsiny ABCD folyadéktérfogat a 77,6. ábra szerint mozog (az ábrán AB sebessége CD-énél r2/r1 = 4/3-szor nagyobb): mozgása
transzlációból és alakváltozásból tevődik össze, de forgás valóban nem lép fel. (A forgásmentességre modellkísérlet: a 77,7. ábrán vázolt két hengert
olyan sebességgel forgathatjuk, hogy a hengerek közti korongon levő nyíl iránya változatlan marad, azaz a korong nem forog; ennek feltétele
azonban a nem deformálódó korongnál v1 = v2, a folyadéknál érvényes r1v1 = r2v2 helyett.) Forgást csupán a tölcsérszerű bemélyedés határát alkotó
folyadékfelület, az ún. „örvénymag” végez, az ezen kívüli térben az áramlás – a cirkulációs áramlás – örvénymentes. A 77,6. ábrán sávozott „magot”
ω szögsebességű szilárd henger vagy örvényfonal is alkothatja. Az utóbbi esetben az örvényfonalat és a környező cirkulációs áramlást együttesen
potenciálörvénynek hívják.

77,6. ábra -
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77,7. ábra -

4. Hogy egy megadott v = v(x, y, z, t) áramlási tér valamely T tartományban tartalmaz-e örvényeket, vagy örvénymentes tér-e, ennek eldöntésénél
fontos szerepe van az ún. cirkulációnak. Gondoljunk a folyadékban tetszőleges G zárt görbét, amelynek egyik igen kis szakasza Δsi, a folyadék itteni

vi sebességének a Δsi-re való vetülete pedig vsi (77,8. ábra). Az egész zárt görbére kiterjesztett  összeget, pontosabban ennek 
adódó határértékét hívjuk cirkulációnak:

 ((4). egyenlet)

az jelölés a zárt görbe menti integrálásra utal.

77,8. ábra -
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A 77,6. ábra szerinti cirkulációs áramlásnál az r0 sugarú és ω szögsebességgel forgó folyékony magot, az örvényfonalat körülvevő bármely sugarú

kör mentén (mivel itt vs = k/r): Γ = (k/r) 2πr = 2πk. Speciálisan az r0 sugarú kör mentén: k/r0 == ωr0, azaz  és így ahol q az
örvényfonal keresztmetszete, ωq pedig az ún. örvényerősség. Az örvényfonalat körülvevő kör mentén tehát a cirkuláció az örvényerősség kétszerese.
Az örvényfonalat nem körülvevő ACDBA görbe mentén viszont a cirkuláció zérus:

a aránylat miatt. Általánosabban: örvényfonal körüli cirkulációs áramlásnál a Γ cirkuláció az örvényerősség kétszerese vagy zérus aszerint,
amint a tetszőleges zárt görbe az örvényfonalat (egyszer) körülveszi vagy nem.

Mint tudjuk, a szóban forgó áramlás a magon kívül örvénymentes, vagyis – egyszerűség kedvéért síkbeli áramlást feltételezve, amelynél az áramlási
állapot a rajz síkjával párhuzamos síkokban ugyanaz – örvénymentes az r0 és pl. az R sugarú körök között (77,9. ábra). Ha a körgyűrűből egy
akármilyen keskeny ABCD részt kizárunk, a fennmaradó rész ún. egyszeresen összefüggő tartományt képez, azaz (a „kétszeresen összefüggő”
körgyűrűvel szemben) olyan tartományt, amelyben bármely zárt görbe „összehúzható” egy pont köré anélkül, hogy közben a tartományból kilépne.
Ezek a zárt görbék (az ábrán pl. G) mind olyan típusúak, hogy a magot nem veszik körül, vagyis e görbék mentén a cirkuláció zérus. Az
örvénymentesség feltétele tehát a fenti áramlásnál, sőt – mint kimutatható – egész általánosan is a következő tétellel fejezhető ki:

Valamely áramlás egy (egyszeresen összefüggő) T tartományban akkor örvénymentes, ha a T-ben felvett bármely zárt görbe mentén a cirkuláció
zérus:

 ((5). egyenlet)



II. RÉSZ. DEFORMÁLHATÓ
TESTEK MECHANIKÁJA

410

77,9. ábra -

Az örvénymentes áramlások matematikai szempontból sokkal egyszerűbbek az örvényáramlásoknál, mert az előbbieknél a v(x, y, z, t) sebességtér
egy skaláris Φ(x, y, z, t) függvényből, az ún. sebességpotenciálból származtatható le, hasonlóan, mint a gravitációs térerősség a gravitációs
potenciálból (57. §). Ezért az örvénymentes áramlásokat potenciáláramlásoknak is nevezik.

A gravitációs erőtérnél (5)-nek azaz a zárt görbék mentén végzett munka eltűnése felel meg. Ezért a gravitációs tér szintén „örvénymentes”
vektortérnek nevezhető, amelynek „forrásai” a testek tömegei. Egyáltalában, a források és örvények fogalma igen jelentős az áramlási tereken kívül
a gravitációs, elektromos és mágneses erőtereknél, valamint több, ezekkel kapcsolatos matematikai-fizikai jellegű tárgykörben is (vektoranalízis,
potenciálelmélet).

5. Az örvényekkel eddig csak kinematikai szempontból foglalkoztunk. Az örvények keletkezésénél a súrlódásnak kell döntő szerepet játszania, mert
az elméleti úton nyert Helmholtz-féle örvénytételek egyike szerint súrlódásmentes folyadékokban – a valódi folyadékokra vonatkozó tapasztalatokkal
éles ellentétben – örvények általában nem keletkezhetnek, és meglevő örvények nem szűnhetnek meg. (Ez a tétel nem meglepő, ha arra gondolunk,
hogy pl. henger forgásba hozásához általában érintőleges erők szükségesek, de ilyenek súrlódásmentes folyadékokban nincsenek.) Láttuk továbbá,
hogy súrlódásmentes folyadéknál a homogén áramlásba helyezett golyó környezetében az áram vonaleloszlás (77,3c ábra) s ezzel együtt a Bernoulli-
tétel értelmében a nyomáseloszlás is szimmetrikus, úgyhogy a golyóra ható nyomóerők eredője zérus. Ebből az is következik, hogy a súrlódásmentes
folyadék a benne állandó sebességgel mozgó golyóval (sőt bármilyen más alakú szilárd testtel, pl. az evezővel) szemben nem fejt ki ellenállást. Ez
a „hidrodinamikai paradoxon” a valódi folyadékokra vonatkozó tapasztalatokkal szintén ellentétben áll, és arra utal, hogy a folyadékok súrlódását –
legalábbis bizonyos esetekben – feltétlenül figyelembe kell venni.

78. §. A belső súrlódás (viszkozitás)

A folyadékoknál mutatkozó súrlódás egyszerűen demonstrálható pl. úgy, hogy üvegedényben levő, alsó részén színesre festett glicerinből egy
fémlemezt dinamométer közbeiktatásával lassan kihúzunk (78,1. ábra). A lemez állandó sebességgel való kihúzásához (a súlyt és a felhajtó erőt
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leszámítva) bizonyos F nagyságú erőt kell kifejtenünk, tehát fellép egy ezzel ellentétes irányú, szintén F nagyságú súrlódási erő. A kísérlet szerint
mármost a folyadék „tapad” a mozgó szilárd testhez, a test és a vele közvetlenül érintkező vékony folyadékréteg ugyanazzal a sebességgel, a
távolabbi folyadékrétegek viszont egyre kisebb sebességgel mozognak, amint azt az ábrán a nyilak szemléltetik. A súrlódás tehát nem a folyadék és a
szilárd test között jön létre – ilyen „külső súrlódás’’ általában nincsen –, hanem a folyadék belsejében úgy, hogy a molekuláris hatások következtében
a gyorsabban mozgó folyadékrétegek a szomszédos, lassabban mozgó rétegeket gyorsítani, az utóbbiak pedig a gyorsabban mozgó rétegeket (s
végül közvetve a szilárd lemezt is) lassítani igyekeznek. Ezért az említett súrlódási erőt belső súrlódási erőnek nevezzük.

78,1. ábra -

Kvantitatív összefüggés megállapítására az előzőnél alkalmasabb az az eset, amelyben a folyadék két párhuzamos, egyenként q felületű és
egymástól kis z0 távolságban levő sík lapok között van (78,2. ábra). Ha a felső lapot az x irányban v0 sebességgel mozgatjuk, a folyadékban a
sebesség a legfelső rétegtől a legalsóig a kis z0 miatt gyakorlatilag lineárisan csökken v0-tól 0-ig, tehát az áramlásra merőleges (–z) irányban a
hosszúságegységre vonatkoztatott sebességcsökkenés, az átlagos „sebességesés” v0/z0. Pontosabban, a sebességesés a v és v + Δv sebességű
vékony rétegek érintkezési felületénél: Δv/Δz, ill. határesetben dv/dz. A mérések alapján mármost a felső lapnak állandó v0 sebességgel való
mozgatásához szükséges erő (nagy q és kis z0 esetén) jó megközelítéssel arányos q-val és a v0/z0 átlagos sebességeséssel. Ebből, az ábrát is
figyelembe véve, arra következtethetünk, hogy az x áramlási irányban fekvő két szomszédos, q felületű folyadékréteg között ható belső súrlódási
erő nagysága arányos a q-val és a dv/dz sebességeséssel: 22

 ((1). egyenlet)

Ez a Newton-féle súrlódási törvény; a folyadék anyagi minőségétől függő η tényező a belső súrlódási vagy viszkozitást együttható, röviden (dinamikai)
viszkozitás.

22 Részletesebben, a z síkban vx sebességgel mozgó rétegre a szomszédos z + Δz síkban vx + Δνx sebességgel mozgó réteg részéről az x; irányban kifejtett erő: Fx = ηqΔvx/Δz, ill. ηqdvx/dz.
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78,2. ábra -

A folyadékok legnagyobb részénél érvényesnek bizonyult (1) törvény értelmében az áramló folyadékban τ = F/q – ηdν/dz érintőleges feszültségek
lépnek fel, amelyek azonban nem rugalmas természetűek, hanem az előzők szerint a tekintetbe vett felületelem mentén érintkező két folyadékréteg
sebességkülönbségét igyekeznek kiegyenlíteni. Ezeknek a feszültségeknek, ill. a belső súrlódásnak tulajdonítható pl. az a tény is, hogy a forgásba
hozott pohárban a víz bizonyos idő múlva teljes egészében együtt forog a pohárral, a pohár megállítása után pedig idővel nyugalmi állapotba jut.

A viszkozitás (η) CGS egysége (1) alapján: 1 dyn cm–2/s–1 = 1 g cm–1 s–1 = 1 poise (P). Ekkora a viszkozitása az olyan folyadéknak, amelynél 1 dyn/
cm érintőleges feszültséghez 1 s–1 sebességesés tartozik.23 A viszkozitás mérésénél nem közvetlenül az (1) törvény, hanem más, ebből levezethető
összefüggések szolgálnak alapul, amelyek a sebességesés helyett pontosabban mérhető mennyiségeket tartalmaznak (79. §). Az η értéke pl.
vízmentes glicerinnél (18 °C) 16,6 P; víznél (18 °C) 0,011 P; levegőnél (0 °C, 1 atm) 0,00017 P (függelék, 2. táblázat). Növekvő hőmérséklettel a
folyadékok viszkozitása erősen csökken – pl. a „nyúlós” méz kis felmelegítéssel „híggá” válik –, a gázok viszkozitása viszont növekszik. Az amorf
szilárd testek, pl. pecsét viasz, aszfalt, szurok, igen nagy viszkozitású folyadékoknak tekinthetők: a közönséges hőmérsékletű szurok, amely rideg,
és ütésnél törik, hónapok alatt szétterül az üveglapon, és évek alatt tölcséren is „átfolyik”. Az említett anyagok viszkozitása 1011 P nagyságrendű.

A belső súrlódást előidéző molekuláris folyamatok különösen a folyadékoknál és a szilárd testeknél igen bonyolultak, és nemcsak a viszkozitás, hanem
általában a szilárd testeknek a rugalmasság határán kívüli viselkedése (plaszticitás, ridegség, keménység stb.; 63.§) szempontjából is fontosak.
Ezeknek az anyagok „folyásával” összefüggő kérdéseknek tüzetes vizsgálatával egy újabb keletű tudományág, a reológia foglalkozik.

79. §. Réteges áramlások. Poiseuille és Stokes törvényei. Viszkozitásmérés

A belső súrlódás különösen számottevő a réteges vagy lamináris áramlásoknál, amelyeknél a folyadék a 78,1. és 2. ábrákhoz hasonlóan különböző
sebességű rétegekre osztható.

1. Réteges áramlás csövekben. Keskeny, mindenütt egyenlő keresztmetszetű vízszintes csőben áramló folyadék nyomása, amint azt a 79,1. ábrán
vázolt egyszerű kísérlet mutatja, a cső mentén (lineárisan) csökken. Ez a tény a belső súrlódás befolyására utal. A kontinuitási egyenlet szerint

23 Az η-nak és a ϱ sűrűségnek a hányadosa a kinematikai viszkozitás: v = η/ϱ; CGS egysége az 1 stokes (St) = 1 cm2 s–1. A φ = 1/η mennyiség az ún. folyékonyság (fluiditás).
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ugyanis pl. az 1 és 2 helyeken az átlagos sebesség ugyanaz, v1 = v2, és így a súrlódásmentes folyadékokra érvényes Bernoulli-tételből, azaz a

 egyenletből p1 = p2 következnék. Valójában azonban p2 < p1, nyilván azért, mert p1-nek, a folyadék térfogategységre vonatkoztatott
nyomási energiájának egy része az 1 és 2 közti szakaszon súrlódási munkává alakult át.

79,1. ábra -

Az egész cső mentén végzett súrlódási munkát az ábrán megjelölt hp nyomásmagasságnak (76.§) megfelelő hpϱg energia fedezi, ezért mozgási

energiává csak az ábrán feltüntetett hv sebességmagasságnak megfelelő energia alakulhat át: ϱν2/2 = ϱghv, és innen Keskeny és hosszú
csőben v igen kicsiny lehet (a csőből kilépő folyadék függőlegesen esik alá); ekkor v ≈ 0 miatt hv ≈ 0. – A nyomás a kiömlés helyén minden esetben
egyenlő a külső levegő nyomásával, az 1,2, … helyeken pedig ennél a h1ϱg, h2ϱg, … értékekkel nagyobb.

Kör keresztmetszetű, r0 sugarú és l hosszúságú cső vagy csőszakasz két végén legyen a folyadék nyomása p1 ill. p2 (< p1); a hosszúságegységre
vonatkoztatott nyomásváltozás, az ún. nyomásesés (p1 – p2)/l. Lamináris áramlásnál – amely általában szűk csövekben és kis sebességeknél alakul
ki, l. 80. § – a fallal érintkező vékony, cső alakú folyadékréteg sebessége zérus, a szomszédos rétegek sebessége a cső belseje felé egyre nő, és a
legnagyobb a sebesség a tengely mentén. A számítások szerint a sebességeloszlás a 79,2a ábrán feltüntetett „parabolikus sebességprofilnak” felel
meg. Számításokkal és mérésekkel igazolható továbbá, hogy stacionárius áramlásnál a cső bármely keresztmetszetén az időegység alatt áthaladó
(vagy a csőből kiömlő) folyadék térfogata, a V/t ≡ I „áramerősség” a nyomáseséssel és a cső sugarának negyedik hatványával egyenesen, a folyadék
viszkozitásával pedig fordítva arányos. Ez a Poiseuille- vagy Hagen–Poiseuille-féle törvény (1839–40):

 ((1). egyenlet)
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79,2. ábra -

Egy cső alakú folyadókrétegre (79,2b ábra) az x irányban három erő hat: a 2πrΔr(p1 – p2) nyomóerő, valamint a szomszédos belső és külső rétegtől
származó, gyorsító, ill. lassító súrlódási erők, amelyek a (78,1) Newton-törvény alapján megadhatók. A kiszemelt réteg egyenletes mozgása miatt a
három erő eredőjének zérusnak kell lennie. Ebből a feltételből tisztán matematikai úton következik a parabolikus sebességeloszlás és az (1) törvény.

Ha bevezetjük a csőben való áramlás  átlagos sebességét a  összefüggéssel, (1) jelentését úgy is kifejezhetjük, hogy az I erősségű,
sebességű stacionárius áramlás fenntartásához]

 ((2). egyenlet)

nyomáskülönbség, vagy pedig ]

 ((3). egyenlet)

nagyságú nyomóerő szükséges. (2) és (”3) alapján a cső ellenállásának mértékéül különböző mennyiségeket szoktak definiálni: a) (2) alapján, az

elektromos áramra vonatkozó Ohm-törvény analógiájára, a cső ellenállása: b) (3) alapján azt mondhatjuk, hogy a cső a  átlagos
sebességű áramlással szemben súrlódási ellenállást – az F nyomóerővel ellentett akadályozó erőt – fejt ki.
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A Poiseuille-törvénynek fontos szerepe van a fiziológiában is: az izmok tevékenységének fokozásához szükséges nagyobb véráramerősséget

szervezetünk a vért szállító kapillárisok tágításával tudja igen hatásosan  biztosítani; a megfelelő vér többletet főleg a lép és a máj szolgáltatja.

2. Golyó mozgása folyadékban. Réteges áramlás alakul ki bizonyos feltételek mellett (80. §) a párhuzamos áramlásba helyezett golyó környezetében
is, ahol az eredeti áramlás u = const sebessége a 75,3. ábrához hasonlóan módosul. A nyugalomban tartott golyóra a folyadék a különböző sebességű
rétegek közti súrlódás miatt erőt gyakorol. Ugyanekkora erő lép fel akkor is, ha a golyót mozgatjuk v = –u sebességgel a nyugvó, helyesebben
a golyótól nagyobb távolságban már nyugvónak tekinthető folyadékhoz viszonyítva. Erre az erőre vonatkozik az elméleti úton talált és kísérletileg
igazolt Stokes-féle ellenállástörvény (1845): Az η viszkozitású, nagy kiterjedésű folyadékban állandó v sebességgel mozgatott r sugarú golyóra
a folyadék

 ((4). egyenlet)

akadályozó erőt – ellenállást – fejt ki. A golyó mozgatásához tehát F = –Fe = 6πηrv erő szükséges, mivel a golyóra ható erők eredőjének zérusnak
kell lennie.

Ha ϱG sűrűségű golyó ϱ sűrűségű és η viszkozitású közegben az Archimedes-féle felhajtó erővel csökkentett súly hatására, vagyis az

állandó erő hatására esni (vagy emelkedni) kezd, a mozgás csak addig gyorsuló, amíg a növekvő sebességgel együtt növekvő Fe

ellenállás az F-fel egyenlő nem lesz. Ettől kezdve a golyó sebessége állandó, nevezetesen az F = Fe, vagy egyenletből:

 ((5). egyenlet)

Az r2-tel való arányosságból következik, hogy kis részecskék, pl. porszemek, a felhőket és ködöt alkotó szemcsék igen lassan esnek, közelítőleg
„lebegnek”. Az (5) összefüggést sok esetben a részecskék sugarának meghatározására használják.

3. A viszkozitásmérés egyik módszere a Poiseuille-törvényen alapszik. Az Ostwald-féle kapilláris-viszkoziméternél (79,3. ábra) a folyadékot az U
alakú üvegedény A szárán át a B gömbbe töltjük, majd felszívjuk a másik szárba a C gömb fölé, amelynek térfogata az a és b jelek között V.
Megmérve azt a t időt, amely alatt V térfogatú folyadék az ismert r0 sugarú és l hosszúságú K kapillárison a p1 – p2 = ϱgh nyomáskülönbség hatására
áthalad (h a közepes nívókülönbség, t a meniszkusznak az a és b jelek közti áthaladási ideje), az (1) egyenletből η kiszámítható. Mivel azonban az
ilyen „abszolút” méréshez a készülék méreteinek pontos ismerete és általában bizonyos korrekció is szükséges, a készüléket inkább csak relatív
mérésekre használják: az ismert η1 és a meghatározandó η2 viszkozitású, ϱ1 ill. ϱ2 sűrűségű folyadékokkal végzett mérésekre vonatkozó
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egyenletekből η2/η1 = ϱ2t2/ϱ1t1. Az η erős hőmérsékleti függése miatt folyadékfürdő, termosztát alkalmazásával gondoskodni kell arról, hogy a
mérésnél a folyadék hőmérséklete állandó legyen.

79,3. ábra -

A golyók esésén alapuló Höppler-féle viszkoziméternél (79,4. ábra) azt a t időt mérjük, amely alatt a golyó a vizsgálandó folyadékot vagy gázt
tartalmazó, kissé ferdén álló csőben a két szélső jel közti utat megteszi. Mivel a folyadékoszlop átmérője csak alig nagyobb a golyóénál, a Stokes-
törvény nem alkalmazható, hanem ehelyett az η egy (5)-höz hasonló alakú empirikus összefüggésből számítható ki [η = K(ϱG – ϱ)t, ahol K a
készülékhez tartozó mindegyik golyóra nézve gyári hitelesítés alapján ismert állandó]. Az abszolút mérésekre alkalmas, precíziós kivitelű műszer
mérési tartománya kb. 10–4 P-tól 104 P-ig terjed. Az elérhető 0,1–0,5% pontosság kihasználása céljából a folyadéknak, ill. az ezt körülvevő
folyadékfürdőnek hőmérsékletét („ultratermosztáttal”) kb. 0,1 °C-on belül állandó értéken kell tartani.
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79,4. ábra -
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A rotációs viszkoziméterekben a folyadék vagy gáz két koaxiális hengerfelület között van, amelyek egyike állandó szögsebességgel forog, s így a
belső súrlódás folytán jól mérhető forgatónyomatékot gyakorol a másik hengerre. Más típusokban az egyik henger (korong vagy gömbhéj) torziós
szálon függ, és forgási rezgéseinek csillapodásából következtetnek a közeg, főleg gázok viszkozitására. – A gázok belső súrlódására vonatkozólag
fontos vizsgálatokat végzett Zemplén Győző (1879–1916).

80. §. Turbulens áramlás. A Reynolds-féle szám; hidrodinamikai hasonlósági törvény

1. Ha egy csőben a réteges áramlás v átlagos sebességét növeljük, a tapasztalat szerint bizonyos vk „kritikus sebességnél” a réteges áramlás átmegy
az egészen más jellegű, nem stacionárius, rendkívül bonyolult turbulens áramlásba. Ebben az áramlásban – amint az üvegcsőben áramló víz egy
részének megfestésével kimutatható (80,1. ábra) – az áram vonalak szabálytalanul kanyargó, összekuszálódó görbék, erős örvényképződés lép
fel, és az áramló víz átlátszatlanná is válhatik. A Poiseuille-törvény helyett egy sokkal bonyolultabb empirikus formula érvényes, amely szerint az
áramerősség lényegesen kisebb, a cső „ellenállása” jóval nagyobb, mint réteges áramlás esetén.

80,1. ábra -

Reynolds vizsgálatai szerint (1883) sima csövekben a lamináris áramlás akkor válik turbulenssé, ha a v átlagos sebességéből, a cső r sugarából, a
folyadék η viszkozitásából és ϱ sűrűségéből (vagy η/ϱ ≡ v kinematikai viszkozitásából) képezett, dimenzió nélküli

 ((1). egyenlet)

Reynolds-féle szám eléri az Rk = 1160 „kritikus értéket”, vagyis ha a sebesség a

 ((2). egyenlet)

kritikus sebességet meghaladja. E turbulencia-kritérium szerint pl. a 20 °C-os víz (η = 0,01 P) áramlása 1 mm sugarú csőben még vk = 116 cm/s-ig,
1 cm sugarú csőben viszont csak 11,6 cm/s-ig lamináris, nagyobb sebességeknél már turbulens. A szokásos sebességeknél tehát réteges áramlás
csak szűk csövekben valósul meg, tágabb csövekben, pl. vízvezetékcsövekben legtöbbször turbulens áramlás fordul elő.
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Megjegyzendő azonban, hogy a cső bemeneténél fellépő zavarok gondos elkerülésével még R ≈ 40 000-nél is sikerült réteges áramlást megvalósítani.
Ezért a fentiek pontosabban úgy fejezhetők ki, hogy csövekben kétfajta áramlás lehetséges, amelyek közül a lamináris vagy a turbulens áramlás a
stabilis áramlási forma aszerint, amint R értéke 1160-nál kisebb vagy nagyobb A turbulencia pontos értelmezése a hidrodinamika egyik legnehezebb,
máig is megoldatlan problémája.

2. A turbulencia-kritérium speciális esete az alapegyenletekből levezethető hidrodinamikai hasonlósági törvénynek. Eszerint geometriailag hasonló
áramlásoknál – így két hasonló csőben vagy két hasonló test, pl. repülőgép és modellje körül végbemenő áramlásoknál – az erőhatásokra is kiterjedő
„mechanikai (dinamikai) hasonlósághoz” szükséges, hogy mindegyik áramláshoz ugyanakkora Reynolds-szám tartozzék:

 ((3). egyenlet)

Itt r általánosan valamilyen, az áramlásra geometriailag jellemző hosszméretet jelent, pl. csőnek vagy gömbnek a sugarát, repülőgép-szélességet stb.

Néhány példa, a) A már említett turbulencia-kritérium: geometriailag hasonló csövekben a különböző sűrűségű, viszkozitású és sebességű folyadékok
vagy gázok réteges áramlásának turbulenciába való átmenete minden esetben dinamikailag hasonló folyamatnak tekintendő, és valóban, az
átmenethez mindig ugyanaz az R érték (≈ 1160) tartozik, b) Az F = 6πηrν Stokes-féle ellenállástörvény érvényes határát is egyedül a Reynolds-szám
szabja meg: az érvényesség kielégítő, amíg  Ha tehát egy kis golyó pl. a levegőben az (R = rvk/v = 0,1-ből adódó) vk kritikus sebességtől kezdve
nem követi a Stokes-törvényt, akkor e törvény érvényessége ugyanannak a golyónak vízben való mozgásakor, a víznek a levegőénél kb. 14-szer
kisebb v = η/ϱ kinematikai viszkozitása miatt, már a fenti vk-nál 14-szer kisebb sebességnél megszűnik, c) A repülőgépmodellek szélcsatornával való
kipróbálásánál ahhoz, hogy ebből a gépnél várható áramlási viszonyokra következtethessünk, az R-nek ugyanakkorának kell lennie, mint magánál
a gépnél (R ≈ 106). Ezért nem lehet nagyon kicsiny modelleket használni: kicsiny modellnél, azaz (3) szerint kis r2 esetén a v2 sebességet (vagy még
a levegő sűrűségét, ill. ϱ2/η2-t is) igen nagyra kellene választani, ami egyrészt technikai nehézségekkel jár, másrészt pedig nagy sebességeknél a
levegő összenyomhatósága miatt az áramlás lényegesen módosul (75. §).

Kimutatható, hogy a Reynolds-féle szám lényegében a ϱ-val arányos kinetikai energia és az η-val arányos súrlódási munka hányadosa. Kis R
Reynolds-számoknál tehát a súrlódási erők nagyok, nagy R-eknél pedig kicsinyek (a ϱ-val arányos mdv/dt „tehetetlenségi erőkhöz” viszonyítva).
Súrlódásmentes folyadékoknál R = ∞.

81. §. Örvények keletkezése. A határréteg

A valóságos folyadékokban a belső súrlódás miatt gyakran keletkeznek örvények (77. §). örvények figyelhetők meg két különböző sebességű áramlást
elválasztó rétegben, pl. folyó két ágának találkozásánál vagy folyadéksugárnak nyugvó folyadékba való beáramlásánál. A „válaszfelület” mentén
forgó mozgásba jönnek a folyadékrészecskék, és a két különböző sebességű folyadékréteg–durva hasonlattal élve – ezeken az örvényeken mint
golyóscsapágygolyókon siklik egymás mellett tova (81,1. ábra).
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81,1. ábra -

Ebből érthető, hogy pl. a csövekben végbemenő réteges áramlás sem örvénymentes: bár itt nem mutatkoznak szemmel látható örvények, mégis
mindegyik folyadékrészecske forog a haladó mozgáson kívül. Könnyen beláthatjuk, hogy az örvénymentesség (77,5) feltétele valóban nem teljesül:
pl. a 79,2. ábrán az ABCDA zárt görbére vonatkozólag

Örvények keletkeznek továbbá az áramló folyadékban nyugvó vagy folyadékban mozgó szilárd testek mögött, amint az pl. hídpilléreknél, a
levesben mozgatott kanálnál vagy pl. egy lemeznek alumíniumporral beszórt vízben való mozgatásánál megfigyelhető; az utóbbi jelenségről készült
fényképfelvételt a 81,2. ábra tüntet fel. Kör alakú nyíláson nagyobb sebességgel áthaladó folyadékban vagy gázban örvénygyűrük képződnek (77.
§). Ezeket pl. úgy demonstrálhatjuk, hogy kb. 10 cm átmérőjű nyílással ellátott dobozba füstöt fújunk, majd a nyílással szemközti gumifalra ráütünk
(81,3. ábra). A nyílásnál keletkezett örvénygyűrűk több méternyire is eljuthatnak, és az útjukba tett gyertya lángját eloltják. Amint ebből is látható, az
örvények nagy stabilitású, bizonyos „merevséggel” rendelkező képződmények. Ezért válhatnak veszélyessé a folyók örvényei az úszók számára.
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81,2. ábra -

81,3. ábra -
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A szilárd testek környezetében fellépő örvényképződés értelmezését az újabb hidrodinamika egyik legfontosabb eredményét jelentő
határrétegelmélet (Prandtl, 1904) tette lehetővé. Alapgondolata abban áll, hogy – a gyakorlatban legfontosabb, kis viszkozitású folyadékoknál, mint
a víznél és a levegőnél – a belső súrlódást csak a szilárd falak közvetlen közelében, a határrétegben kell figyelembe venni; ezen a rétegen kívül a
folyadék általában jó megközelítéssel súrlódásmentesnek tekinthető, vagyis a határrétegen kívül az ideális folyadékok hidrodinamikájának törvényei
alkalmazhatók.

Magában a határrétegben a belső súrlódás még nagyon kis η viszkozitásnál sem hanyagolható el. A határréteg ugyanis éppen az a δ vastagságú
réteg, amelyben a szilárd test (fal) mellett áramló folyadéknak a falhoz viszonyított sebessége a tapadás miatti zérus értékről a normális (ti. a fal
által már nem befolyásolt) v értékre növekszik (l. a 81,4. és a régebbi 78,1. ábrát); a határrétegben tehát nagy a dv/dz sebességesés, és így az ηdv/
dz szorzattal arányos (78,1) belső súrlódási erő még igen kicsiny η-nál is egyenlő nagyságrendű a többi erővel. Nagyságrend szerint a határréteg
vastagsága itt nem vázolt becslések alapján, a 81,4. ábra jelöléseivel:

 ((1). egyenlet)

Pl. a repülőgépek szárnyfelületeinél δ általában 1 és 10 cm között van. A csövekben fellépő réteges áramlásnál a cső sugarának δ-nál kisebbnek
kell lennie.

81,4. ábra -

A határrétegelmélet alapján az örvényképződést pl. a (nagyobb sebességű) párhuzamos áramlásba helyezett hengernél nagy vonásokban az alábbi
módon képzelhetjük el (81,5. ábra). Közvetlenül az áramlás megindulása – vagy a henger mozgásba hozása – után rövid ideg az ideális folyadékoknál
megismert szimmetrikus sebesség- és nyomáseloszlás valósul meg: az A és B torlódási pontok közelében, az ábrán pl. a szimmetrikusan fekvő P és
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Q pontokban a sebesség gyakorlatilag zérus, a nyomás viszonylag nagy, a C és D helyeken pedig a sebesség nagy, és a nyomás kicsiny. Súrlódás
hiányában a P-ből a kisebb nyomású C hely felé gyorsuló részecske a nyomóerők munkája árán a C-ben akkora mozgási energiával rendelkeznék,
amelynél fogva a növekvő nyomás ellenében Q-ig haladhatna. Valójában azonban a kiszemelt részecske a henger körüli vékony határrétegben
halad, és így a mozgását akadályozó belső súrlódás miatt – a súrlódó közegben lengő ingához hasonlóan – nem jut el Q-ig, hanem már Q'-nél
megáll, majd a csökkenő nyomás irányában visszafelé kezd haladni C felé, és egyúttal forgásba is jön a külső és belső oldalára ható súrlódási
erők különböző nagysága miatt. Ily módon a henger mögött két, ellentétes forgásirányú örvény keletkezik. Ezek bizonyos határig növekednek, majd
„leválnak a testről” (a határrétegből), és az áramlással együtt tovahaladnak, a test környezetében pedig újabb örvények keletkeznek, amelyek ismét
leválnak és így tovább.

Az említett örvényleválás Kármán Tódor vizsgálatai szerint (1911) felváltva megy végbe: pl. a 81,5. ábra esetében először a felső, azután az alsó
örvény, majd a következő két örvény közül ismét a felső válik le stb. Ennek megfelelően a test mögött megfigyelhető „örvényút”, a Kármán-féle
örvényút a 81,6. ábra szerint egymás után sorakozó örvényekből áll. Periodikusan leváló örvények (szélben a zászlók rúdjáról és a távíródrótról
leváló légörvények) okozzák a zászlók lobogását és a távíródrótok zúgását, továbbá a pálcák gyors mozgatásánál hallható suhogást is.

81,5. ábra -
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81,6. ábra -

82. §. A hidrodinamikai ellenállás (közegellenállás)

Hidrodinamikai ellenálláson, más néven áramlási vagy közegellenálláson értjük azt az erőt, amelyet a folyadék (gáz) egy teljesen bemerülő, a
folyadékhoz viszonyítva állandó v sebességgel mozgó testre a v-vel ellentétes irányban kifejt. Ideális folyadékokban ellenállás nem lép fel (77. § 5.),
a valóságos folyadékokban azonban kétféle okból is létrejön, ill. általában két részből tevődik össze.

Elegendő kicsiny sebességeknél, amelyeknél a szilárd test körül kialakuló áramlás lamináris, az ellenállás gyakorlatilag tisztán a folyadékrétegek
közti belső súrlódásból származó súrlódási ellenállás. Ez gömb alakú test speciális esetében a (79,4) Stokes-törvény szerint: F = 6πrην, tetszőleges
alakú testnél pedig szintén arányos a viszkozitással és a sebességgel. A sebességgel való arányosságot (F ~ v) úgy is ki szokták fejezni, hogy a
súrlódási ellenállásra lineáris ellenállástörvény érvényes.

Nagyobb sebességeknél, amelyeknél a test mögött erős örvényképződés mutatkozik (81.§), a mérések szerint az ellenállás közelítőleg a közeg ϱ
sűrűségével és a sebesség négyzetével arányos. E négyzetes ellenállástörvény (F ~ v2) esetében az ellenállás túlnyomó része ún. nyomási ellenállás,
amely a test mögött keletkező örvényektől származik. Ha ugyanis a szilárd testet a folyadékban állandó sebességgel mozgatjuk, a keletkező örvények
forgási energiájának előállítására nyilván munkát kell végeznünk, vagyis az egyenletes mozgás fenntartásához a testre erőt kell gyakorolnunk, és
ennek az erőnek az ellentettje a nyomási ellenállás.
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Az általában súrlódási és nyomási ellenállásból összetevődő teljes ellenállás abban a fontos esetben, amikor a közeg levegő, igen egyszerűen
megmérhető a 82,1. ábrán vázolt módon. Az emelő egyik karjára erősített testet a szélcsatornával (vagy „főn”-nel, hajszárítóval) előállított légáramba
helyezzük, és az emelő másik karján dinamométerrel egyensúlyban tartjuk. Az ilyen mérések szerint a különböző alakú, de ugyanakkora q
homlokfelülettel rendelkező testek „légellenállása” nagymértékben függ a test alakjától, l. a 82,2. ábrát, amelyen a körlap ellenállását egységnek
választottuk. Egyébként egyenlő körülmények között legkisebb az ellenállás a csepp alakú, hátul csúcsban végződő „áramvonalas testnél”. Ennél
ugyanis az örvényképződés minimális, amint azt kvalitatíve a 82,1. ábra szerinti kísérletekben a testek mögé tartott pamutszál mozgásán vagy a
testeknek fűrészporos vízben való mozgatásánál észrevehetjük. Áramvonalas a halak, madarak alakja, és áramvonalas alakúra készítik a nagy
sebességű gépkocsikat, mozdonyokat, valamint a repülőgépek kiálló alkatrészeit is. (A hangsebességnél nagyobb sebesség esetén azonban a
levegő nagymértékű összenyomhatósága miatt már nem az áramvonalas alak a legkedvezőbb.)

82,1. ábra -
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82,2. ábra -

Mivel számos gyakorlatilag fontos esetben az F (teljes) ellenállás jó megközelítéssel a sebesség négyzetével, a közeg ϱ sűrűségével és a test q
homlokfelületével arányos, az ellenállást általánosan az

 ((1). egyenlet)

formulával szokták kifejezni. A dimenzió nélküli c ellenállási tényező a négyzetes ellenállástörvény fennállása esetén első közelítésben csak a test
alakjától függ, értékét a 82,2. ábrán vázolt testeknél nagyjából az ábrán feltüntetett számok adják meg.

Az (1) kifejezés durván azzal okolható meg, hogy a szilárd testnek s úton v sebességgel való elmozdításánál végzendő Fs munka az örvények
mozgási energiájává alakul át. Ez az energia a megmozgatott folyadék m ≈ ϱqs tömegével és v2-tel arányos: Fs ~ ϱqsv2/2, vagyis F ~ q · ϱv2/2. Az
(l)-nek egy másik megalapozása a ϱv2/2 torlónyomásból indul ki.

Az ellenállás természetesen akkor is kifejezhető az (1) alakban, ha a négyzetes ellenállástörvény nem érvényes, de ebben az esetben c nem állandó.
Közelebbről, pl. a gömbre vonatkozó lineáris ellenállástörvénynél]
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R a Reynolds-féle szám (80. §). Ez a példa mutatja, a 80. §-ban megismert hasonlósági törvényből pedig általánosan következik, hogy geometriailag
hasonló testeknél az ellenállási tényező csak az R Reynolds-számtól függ: c = c(R). A mérések szerint pl. a gömbnél a függés olyan, hogy kis R-ekre
(R < 0,1) c = 12/R, a nagy R-ek bizonyos tartományában pedig (2 · 103 < R < 2 · 105) c gyakorlatilag állandó, azaz itt a négyzetes ellenállástörvény
érvényes. A fenti tétel, amely szerint geometriailag hasonló testeknél c négy mennyiség (ϱ, r, v, η) helyett egyedül az R = ϱrv/η változótól függ, az
ellenállások vizsgálatánál lényeges egyszerűsítést jelent. A c értékeket mérésekkel határozzák meg, elméleti úton való kiszámításuk csak néhány
igen egyszerű alakú testnél sikerült.

Ha a test nem merül teljesen a folyadékba, az ellenállás nagy részét a felvert hullámok okozta hullámellenállás képezi. Ennek csökkentése
szempontjából nem az áramvonalas, hanem a hajóknál megvalósított alak a legkedvezőbb.

83. §. A dinamikai felhajtó erő. A Magnus-effektus

1. Ha párhuzamos áramlásba pl. egy lemezt ferdén helyezünk el, vagy ha a fűrészporos folyadékban a lemezt normálisától különböző irányban
mozgatjuk, a 83,1. ábrán vázolt aszimmetrikus áramlást figyelhetjük meg. A lemez felső élénél a folyadék nagyobb irányváltozást szenved, ezért az
örvényképződés a felső él mögött erősebb, és így a felső élnél a nyomás is nagyobb, mint az alsónál. Ennek következtében a folyadék által a testre
gyakorolt nyomóerők (és súrlódási erők) F eredője a geometriai középpont helyett a felső élhez közelebb fekvő N „nyomásközéppontban” támad, F
iránya pedig a mozgásiránytól (és általában a lemez normálisának irányától is) különbözik. Más szóval, az F-et a mozgásiránnyal párhuzamos Fe,
és az erre merőleges Ff erők összegének tekintve, az áramlás a testre az Fe ellenálláson kívül a mozgás irányára merőleges Ff erőt is kifejt, amelyet
– mivel ez a repülésnél felfelé irányul – (hidro)dinamikai felhajtó erőnek nevezünk.

83,1. ábra -

A légáramban szimmetrikusan elhelyezett testeknél (82,1. és 2. ábra) csak ellenállás mutatkozik, mert a felhajtó erő szimmetriaokokból zérus, de pl.
egy ferde helyzetű lemeznél már mind a két erő fellép, és a 83,2. ábrán vázolt két komponensű mérleggel könnyen meg is mérhető. Az F eredő erő
(levegő esetében légerő) mindkét komponense, az Ff felhajtó erő és az Fe légellenállás (82,1)-hez hasonlóan fejezhető ki:
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 ((1a–b). egyenlet)

ahol cf és ce a test alakjától és az α „állásszögtől” függő tényezők, q-n pedig síkidomszerű testeknél a homlokfelület helyett a test felületét szokták
érteni.

83,2. ábra -

A felhajtó erő teszi lehetővé pl. a sárkány lebegését. Vízszintes irányú szélben a fonál közvetítésével kifejtett húzóerő vízszintes komponensével
a légellenállás, a húzó erő függőleges komponensének és a sárkány súlyának összegével pedig a felhajtó erő tart egyensúlyt; ezenkívül a
forgatónyomatékok eredőjének is zérusnak kell lennie.

Sík lapnál a felhajtó erő és a légellenállás viszonya, azaz a cf/ce hányados a repülés problémájának megoldása szempontjából nem kedvező. A kis
sebességű repülőgépeknél a szárny- vagy hordfelületek „profiljának” kialakításánál a legelőnyösebbnek bizonyult a 83,3. ábra szerinti Zsukovszkij-
profil (Zsukovszkij, 1847–1921). Ennél még α = 0°, sőt α ≈ –5° állásszögnél is mutatkozik felhajtó erő, és a cf/ce viszonynak (kb. α = 16°-nál levő)
maximuma a 20-at is elérheti.
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83,3. ábra -

Hordfelületnek tekinthető a légcsavar (propeller) is, amelynek keresztmetszete a forgás irányában szintén Zsukovszkij-profil (83,4. ábra); a felhajtó
erőnek közelítőleg a forgástengely irányába eső húzóerő felel meg. Hasonlóan működnek a hajócsavarok és – fordított értelemben, a szél által
forgásba hozott – szélkerekek is.

83,4. ábra -

A felhajtó erő keletkezése a hordfelületnél nagy vonásokban a következőképpen értelmezhető. Ha a hordfelület a levegőhöz (vagy a levegő a
hordfelülethez) képest mozogni kezd, az első pillanatokban a 83,5a ábra szerinti örvénymentes áramlás alakul ki. A súrlódás miatt azonban a hátsó
élnél csakhamar egy „indulási örvény” keletkezik (83,5b ábra), éspedig a hordfelület aszimmetrikus alakja miatt csak egy ilyen örvény (nem kettő,
mint pl. a 81,5. ábrán a hengernél). Az örvénynek impulzusnyomatéka van, márpedig a teljes impulzusnyomatéknak, mivel ez kezdetben zérus
volt, továbbra is zérusnak kell maradnia (40. §). Ennek megfelelően az indulási örvénnyel egyidejűleg kialakul egy annak forgásirányával ellentétes
értelmű cirkulációs áramlás (C) is a hordfelület körül. Az indulási örvény a hordfelületről csakhamar leszakad, a hordfelület körüli cirkulációs áramlás
viszont tartósan megmarad, és a 83,5a ábra szerinti örvénymentes áramlásra „rárakódva”, a 83,5c ábrán látható áramlást eredményezi: a hordfelület
felett az áram vonalak sűrűbbek, a sebesség nagyobb, mint a felület alatt. A Bernoulli-tétel szerint tehát a nyomás felül kisebb, mint alul, ezért a
hordfelületre felhajtó erő hat (amely kb. 2/3 részben a felül jelentkező „szívóerőből”, 1/3 részben az alul mutatkozó nyomóerőből áll).
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83,5. ábra -

A felhajtó erő nagyságát egy nagy l „fesztávolságú” (83,6. ábra) hordfelületnél közelítőleg az]

 ((2). egyenlet)

Kutta–Zsukovszkij-formula adja meg, ahol v0 a hordfelületnek a ϱ sűrűségű közeghez (a távolabbi, már nyugvónak tekinthető levegőhöz) viszonyított

sebessége,  pedig a hordfelület körüli cirkuláció (77.§). Az 1 m2-re eső felhajtó erő 100–200 kp is lehet.

83,6. ábra -

Az (1) formulára vezető számításoknál síkbeli, kétdimenziós áramlást (77.§) tételeztek fel, amelynek végtelen nagy fesztávolság felel meg.
A valóságban három dimenziós áramlásnál a viszonyok több okból bonyolultabbak. Így pl. a hordfelület alsó és felső része közt fennálló
nyomáskülönbség miatt a hordfelület széleinél a 83,6. ábrán látható módon „szegélyörvények” képződnek, amelyek – mivel energiájukat a
mozgatásnál végzett munkából nyerik – az ellenállást növelik. Az ellenállásnak ezt a részét indukált ellenállásnak hívják.
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Az áramlásba helyezett hengerre (81,5. ábra) is hat felhajtó erő – oldalirányú erő – akkor, ha a hengert tengelye körül forgatjuk. Ez az ún.
Magnus-effektus (1853) könnyen demonstrálható pl. úgy, hogy az állványra szerelt és kis elektromotorral vízszintes tengelye körül forgatott hengert
közönséges mérleg egyik serpenyőjére tesszük, és a hengerre szélcsatornából légáramot bocsátunk. Másik kísérlet: ha papírhenger két végére egy-
egy fonalat csavarunk, majd a fonalak végeit megfogva, a vízszintes helyzetű hengert néhány méteres magasságból elengedjük, a gördülve aláeső
henger jelentékenyen kimozdul a függőleges síkból az oldalirányú erő hatása miatt.

A felhajtó erő keletkezése a forgó hengernél hasonlóan értelmezhető, mint a hordfelületnél. A 83,7. ábrán feltüntetett irányban forgó hengernél
ugyanúgy, mint a hordfelületnél (83,5. ábra), egy indulási örvény és egy ezzel ellentétes értelmű cirkulációs áramlás keletkezik, amely a kezdeti
pillanatokban fennálló örvénymentes áramlással összetevődve, a 83,7. ábra szerinti áram vonaleloszlást és az ennek megfelelő felhajtó erőt
eredményezi. (Az Ff felhajtó erőre nagy l hosszúságú hengernél szintén érvényes a (2) közelítő formula.)

83,7. ábra -

A Magnus-effektussal magyarázható a forgó lövedékeknek és a „pörgetett” vagy „nyesett” tenisz- és ping-pong labdáknak a normális röppályától
való eltérése. A Flettner-féle „rotorhajó” hajtására függőleges tengely körül forgó nagy hengereket alkalmaztak a szélben vitorla helyett, de ez az
eljárás nem bizonyult gazdaságosnak.

84. §. A repülőgépről

A közönséges repülőgépet a motorral forgatott légcsavar (L, 84,1. ábra) húzóereje a földön gyorsuló mozgásba hozza, majd elegendő nagy
sebességnél a hordfelületre (H) ható felhajtó erő a levegőbe emeli. A biztos repülés megvalósításához természetesen a fentiek felismerésén kívül
még igen sok problémát kellett megoldani, mindenekelőtt a stabilizálás és a kormányzás kérdését.
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84,1. ábra -

A hordfelületnek egymagában nem lenne stabilis a mozgásállapota, mert a nyomásközéppont – a légerő támadáspontja – nem esik egybe a
hordfelület súlypontjával, és helyzete az α állásszöggel is változik (83. §, 83,1. ábra). Ha az állásszög nagyobb lesz, a nyomásközéppont előbbre
kerül, az így megnövekedett forgatónyomaték tovább növeli az állásszöget, s emiatt végül is átbukás, átfordulás következhetik be. (Ugyanez az oka az
elejtett papírlapok, falevelek jól ismert hintázó vagy forgó mozgásának.) A most említett hatás szempontjából a stabilizálás elérhető a gép hosszúnak
választott törzsének végén alkalmazott másik, kisebb hordfelülettel, a vízszintes vezérsíkkal (VV), mert az erre ható légerő forgatónyomatéka a gép
súlypontjára vonatkozólag ellentétes értelmű, mint a hordfelületre ható légerőé. A gép hossztengelye körüli elfordulásokkal szemben a kellő stabilitást
a függőleges vezérsík (FV) biztosítja. – A vízszintes vezérsík végén van a változtatható állásszögű magassági kormánysík (MK), a függőleges
vezérsík végén az oldalkormány (OK), a hordfelület hátsó részén pedig a csűrőkormányt alkotó két csűrőlap (Cs), amelyek ellentétes irányban
mozgathatók (pl. az egyik lehajlításánál a másik felemelkedik). E három kormánnyal a gép rendre a kereszttengely, a magassági tengely és a
hossztengely körül fordítható el.

A gépre ható erők: a légcsavar Fh húzóereje, az Fl légerő – amely az Ff felhajtó erő és az Fe teljes ellenállás eredője –, valamint a gép G súlya. Ahhoz,
hogy a gép egyenes vonalú pályán állandó sebességgel haladjon, forgás nélkül, az említett erők eredőjének és a gép S súlypontjára vonatkozó
forgatónyomatékaik eredőjének is zérusnak kell lennie. Az utóbbi feltétel csak akkor teljesül, ha mindhárom erő támadáspontja (a 31. §-ban megismert
eltolási tétel alapján) a gép súlypontjába vagy a függőleges súlyvonal egyik pontjába helyezhető. Speciálisan a vízszintes repülésnél (84,2. ábra)
az erők egyensúlyából az következik, hogy nagyságra nézve a húzóerőnek az ellenállással, a felhajtó erőnek pedig a gép súlyával kell egyenlőnek
lennie: Fh = Fe, és Ff = G.
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84,2. ábra -

A motor leállítása, azaz a légcsavar húzóerejének megszűnése után a gép siklórepüléssel szállhat le a vízszintessel β szöget bezáró egyenes mentén
(84,3. ábra). A siklórepülésnél a légerő éppen ellentettje a test súlyának, vagyis a G sin β komponenssel a légellenállás, G cos β-val pedig a felhajtó
erő tart egyensúlyt: Fe = G sin β, Ff = G cos β. A β „siklószög” tangensét, a tg β = Fe/Ff siklószámot kb. 1/10-re, sőt a motor nélküli vitorlázó gépeknél
1/27-re is sikerült lecsökkenteni. A vitorlázó repülés lényegében felfelé irányuló légáramban végzett siklórepülés. A pl. gumikötéllel vagy motoros
géppel való vontatással elindított vitorlázógép vezetője a felfelé irányuló légáramlatok (pl. a hegyoldalak mentén fújó szelek vagy a sík területek felett
a napsugárzás hatására keletkező és gomolyfelhőkön felismerhető „termik”) ügyes felhasználásával több kilométer magasságra is emelkedhetik,
és gépével több száz kilométer távolságot is megtehet. (Az első siklórepülést Lilienthal hajtotta végre 1891-ben, az első motoros repülést pedig a
Wright fivérek 1903-ban.)]

84,3. ábra -

A repüléssel kapcsolatos fizikai és technikai kutatások lehetővé tették egyebek között a repülési sebesség lényeges növelését. A közönséges
– dugattyús motorral hajtott – légcsavaros gépekkel kb. 750 km/h, a gázturbinával hajtott légcsavaros (ún. turbólégcsavaros) gépekkel pedig
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kb. 1000 km/h sebesség érhető el. A kutatások további nagy eredménye, hogy a sugárhajtóműves („lökhajtásos”) repülőgépekkel lehetővé
vált a hangsebességnél (kb. 1200 km/h) nagyobb szuperszonikus sebességgel való repülés is. Az utóbbi gépek az ismert rakétaelv alapján
működnek, de az üzemanyaguk elégetéséhez szükséges oxigént a környező levegőből veszik fel, éspedig a gázturbinás sugárhajtóművel ellátott,
ún. turbókompresszoros gépek a beszívott levegőt kompresszorral sűrítik össze, a torlósugár-hajtóművel rendelkező gépeknél pedig a hajtómű első
nyílásán beáramló, nagy sebességű levegő a torlónyomás (76. §) következtében komprimálódik. Ezek a gépek ez idő szerint kb. a 25 km repülési
magasságot és a 2000 km/h sebességet érik el. Lényegesen nagyobb magasságokban és sebességekkel (a hangsebesség ötszörösénél is nagyobb
hiperszonikus sebességgel) közlekedhetnek a teljes üzemanyagukat magukkal vivő rakéták (39. és 58. §).

A nagy sebességű, különösen a szuperszonikus repülés a hordfelületek alakjának és profiljának különleges kiképzését teszi szükségessé („hátra
nyilazott”, ill. „delta”; szárny, l. 84,4a és b ábra; csepp alakú, ill. lencseprofil, l. 84,5a és b ábra).

84,4. ábra -

84,5. ábra -

85. §. Vízerőgépek
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Az áramló víz energiáját munkává átalakító vízierőgépek közül a vízikerekek már az ókorban ismeretesek voltak, és pl. malmok hajtására helyenként
még ma is használatosak. Az egyszerű „alul csapott” vízikeréknél (85,1. ábra) az egyenes lapátokba ütköző víznek a kerék elhagyása után is elég
nagy sebessége, mozgási energiája van, és ezért a hatásfok a számítás szerint legfeljebb 1/2 lehet. Nagyobb hatásfokú a „felül csapott” vízikerék
(85,2. ábra), amely főleg a rekeszekbe ömlő víz helyzeti energiáját, ill. súlyát hasznosítja. A hatásfok mindkét típusnál a lapátok alakjának megfelelő
– a turbinák lapátjaihoz hasonló – kiképzésével lényegesen növelhető, de a nagy mérettel és kicsiny fordulatszámmal (2–20 min–1) járó hátrányok
ekkor is megmaradnak.

85,1. ábra -

85,2. ábra -

Jobb hatásfokúak, viszonylag kisebbek, és sokkal nagyobb fordulatszámúak (50–1000 min–1) a vízturbinák, úgyhogy a vízierőművekben az
áramfejlesztő gépek hajtására ezeket alkalmazzák. A vízturbináknál a vizet, energiájának minél jobb kihasználása céljából, úgy vezetik a „járókerék”
lapátjaihoz, hogy a víz egyrészt – a szétfröcskölődés elkerülése miatt – érintőleges v1 sebességgel jusson a lapátra, másrészt pedig a lapátot a
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Földhöz viszonyítva minél kisebb v2 sebességgel hagyja el. Ezek a követelmények csak alkalmasan meggörbített lapátokkal valósíthatók meg. A
görbült lapát mentén τ idő alatt átáramló m tömegű víz időegységre eső impulzusváltozása m(v2 – v1)/τ, és ennek ellentettje az a nyomóerő, amelyet
a víz a lapátra gyakorol.

Közepes vagy nagy vízszintkülönbségek (100–1800 méteres vízesések) és aránylag kis vízmennyiség esetén leginkább a szabadsugár-turbinák
csoportjába tartozó Pelton-kereket (1884; 85,3a és b ábra) használják. Az egy vagy több fúvókából (F) a lapátokra bocsátott szabad vízsugarat a
kettős kanálhoz hasonló alakú lapát két részre osztja. A víz mindkettőben közel 180°-os irányváltozást szenved, és könnyen belátható módon a
víznek a Földhöz viszonyított kilépési sebessége akkor zérus – az energia hasznosítása akkor a legnagyobb –, ha a forgó lapát kerületi sebessége
fele a beömlő vízsugár sebességének. Az utóbbi sebesség a T „tűszeleppel” szabályozható.

85,3. ábra -

Kisebb vízszintkülönbségek esetén az itt már csak kis fordulatszámú Pelton-keréknél jóval előnyösebbek a túlnyomású vagy reakciós turbinák,
amelyek közül legfontosabb a Francis-turbina (1849; 85,4a és b ábra). A duzzasztó medencéből a víz először a nyugvó, lapátokkal ellátott V
„vezetőkerékbe” jut, amelyben a befelé keskenyedő lapátközök miatt nagyobb sebességre tesz szert, és radiális irányban ér a J járókerékbe.
A járókerék lapátjai szintén görbültek, közeik befelé keskenyednek, és a járókerék bemeneténél a nyomás nagyobb, mint a kimenetnél. Ezért a
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járókerékben a víznek a kerékhez viszonyított sebessége növekszik, és végül a víz 90°-os irányváltozással, a tengellyel párhuzamosan – axiálisan
– lép ki az alsó vízszinthez vezető, lefelé szélesedő Sz „szívócsőbe”. Az említett sebességnövekedés folytán a túlnyomású turbinák sokkal nagyobb
fordulatszámúak lehetnek, mint ugyanakkora esésnél a szabadsugárturbinák. (Az utóbbiakat, mivel a víz nyomása a járókerék be- és kimeneténél
egyaránt a légköri nyomással egyenlő, másképpen „egyennyomású” vagy akciós turbináknak is hívják.) A Francis-turbinák működésének elve durván
úgy is megfogalmazható, hogy a vezetőkerék segítségével előállított örvény ragadja magával a járókereket.

85,4. ábra -

Kicsiny, kb. 30 m-nél kisebb eséseknél gyakran alkalmazzák a szintén túlnyomású, nagy fordulatszámú Kaplan-turbinát (85,5. ábra), amelynek
hajócsavarhoz hasonló J járókerekét a V vezetőkerék által axiális irányba térített víz hozza forgásba. Az ilyen turbinákat propellerturbináknak is hívják.
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85,5. ábra -

A szabadsugár-turbinák közé tartozó Bánki-turbina (Bánki Donát, 1859–1922) különösen abból a szempontból előnyös, hogy a kerék átmérője tág
határok között független a rendelkezésre álló vízmennyiségtől, és a fordulatszám könnyen szabályozható.

Aszerint, hogy a víz a vízszintes vagy a függőleges tengelyű járókeréken milyen irányban áramlik át, axiális, radiális és spirális turbinák
különböztethetők meg.

A nagy vízturbinák hatásfoka a 90%-ot, teljesítményük a 105 kW-ot is meghaladja. A több turbinát magukban foglaló vízierőművek közül ez idő szerint
legnagyobb teljesítményű a bratszki erőmű: P = 4,5 · 106 kW, hazánk vízierőművei közül pedig a tiszalöki erőmű: P = 35 000 kW. Összehasonlításul
megemlítjük, hogy az eddig épített szélerőmüvek legnagyobbikának teljesítménye csak kb. 10 000 kW.
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3. fejezet - III. rész. REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK; HANGTAN
Rezgés- és hullámjelenségek a mechanikán és a tulajdonképpen ehhez számítandó hangtanon kívül a fizikának csaknem valamennyi más ágában
is gyakran előfordulnak, és minden szempontból rendkívül nagy jelentőségűek. A következő A) és B) fejezetekben mechanikai jelenségekkel
kapcsolatban a rezgés- és a hullámtan alapfogalmaival és néhány általánosabb jellegű törvényével ismerkedünk meg, amelyeket majd a C) fejezet
tárgyát képező hangtanban, később pedig a fizika más területein is alkalmazni fogunk.

A) REZGÉSTAN
86. §. Harmonikus és nem harmonikus rezgések. Csillapítatlan rezgések előállítása

Rezgésről beszélünk általában akkor, ha valamilyen mennyiség az idővel periodikusan változik, vagyis az időnek periodikus függvénye.1 A
legegyszerűbb rezgés a harmonikus rezgés (színuszrezgés), amelyre egyik példa az anyagi pont jól ismert egyenes vonalú harmonikus rezgő
mozgása (8.§):

 ((1). egyenlet)

Az x speciálisan ennél az egyenes vonalú (lineáris) rezgésnél az anyagi pontnak az egyensúlyi helyzetből való kitérése a t időpillanatban, de más
esetekben jelenthet más mennyiségeket is, így pl. a fizikai vagy torziós ingánál fellépő „forgási rezgéseknél” (45. §) forgásszöget, levegőoszlopok
rezgéseinél nyomást, elektromos rezgéseknél áramerősséget vagy az elektromos térerősség egyik komponensét stb. Mindezek a rezgések, ha az (1)
alakban fejezhetők ki, harmonikus rezgések, amelyeknél tudvalevően a az amplitúdó, ω a körfrekvencia, ν a frekvencia (rezgésszám), Τ a rezgésidő
(periódus), ωt + α a fázis, α a fázisállandó (kezdőfázis). Ez utóbbi az időmérés kezdetének alkalmas eltolásával (egyetlen rezgés esetén) tetszőleges
értékűnek, pl. 0-nak vagy π/2-nek választható, amikor is

 ((2a–b). egyenlet)

A rezgés grafikonja – az x = x(t) görbe – harmonikus rezgésnél az (1) vagy (2) egyenletnek megfelelő színuszgörbe (8,3. ábra). A rezgési grafikon
a 3,3a-b és a 8,2. ábránál megismert módon felrajzoltatható, és optikai úton is egyszerűen bemutatható forgótükör segítségével, pl. hangvilla
rezgéseinél a 86,1. ábra szerint. A Η hangvillára erősített Τ tükörre keskeny fénynyalábot bocsátunk, amely T-ről és az FT forgótükörről való
visszaverődés után az Ε ernyőn – nyugvó Η és FT esetén – kis fényfoltot létesít. Ha a hangvilla rezeg (de FT még áll), az ernyőn a fényfolt a rezgésnek
megfelelően függőleges egyenest ír le (x tengely), ha pedig a hangvilla nyugszik, és a forgótükör egyenletesen forog, akkor a fényfolt vízszintes
egyenes mentén mozog úgy, hogy a megtett út – az ernyőt merőlegesen érő fénysugár nyomának környezetében – arányos az idővel (t tengely).
Ha tehát a hangvilla is és a forgótükör is mozog, az ernyőn a rezgés grafikonja, jelen esetben színuszgörbe jelenik meg.

1 Ez a rezgésnek nem teljesen általános definíciója – ilyent nehéz lenne megadni –, mert pl. az ún. csillapított rezgést leíró függvény nem periódusos (88. §).
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86,1. ábra -

A harmonikus rezgést végző x mennyiségre nézve, amint azt már szintén láttuk, fennáll:

 ((3). egyenlet)

Ez a harmonikus rezgés differenciálegyenlete, amelynek általános megoldása éppen az (1) kifejezés. Speciálisan pl. egy tömegpont az Fx = – Dx
lineáris erőtörvény fennállása esetén végez (lineáris) harmonikus rezgést; az md2x/dt2 = –Dx dinamikai alapegyenlet ugyanis megegyezik (3)-mal,

amelyben most ω2 = D/m, és így a rezgésidő:  (20. §). Ugyanígy, harmonikus forgási rezgés a (45,1) szerinti Mz = –D*φ lineáris

forgatónyomaték-törvény esetében jön létre; itt a 45. § alapján ω2 = D*/Θ,tehát 

A mechanikai harmonikus rezgéseknél az energiára vonatkozólag általánosan érvényes az a tömegpontra nézve a 29. §. 4 b)-ben kimondott tétel,
hogy a rezgő test helyzeti energiája periodikusan mozgási energiává alakul át és viszont, és a két energia összege, azaz a test teljes energiája állandó.

A nem harmonikus (anharmonikus) rezgések számos válfajának egyike az inga lengése nagyobb amplitúdóknál; az ingalengés ugyanis a 24. §
szerint csak kis kitéréseknél színuszrezgés. Egy másika gyakran megfigyelhető eset pl. az az „imbolygás”, amelyet az asztalra tett rugalmas, hasáb
alakú test (radírgumi) végez megfelelő lökés után: a frekvencia az amplitúdótól függ, nevezetesen az amplitúdó csökkenésével növekszik (86,2.
ábra). További példákra nézve l. alább (pl. 86,4. és 86,5. ábra).
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86,2. ábra -

Ha rezgésre képes rendszert, pl. ingát lökéssel rezgésbe hozunk, s azután magára hagyunk, a rezgések a rendszer mechanikai energiáját csökkentő
súrlódás miatt csillapodnak (88. §). Igen gyakran azonban éppen csillapítatlan rezgések előállítása a célunk, amely úgy valósítható meg, hogy a
súrlódás felemésztette mechanikai energiát valamilyen energiaforrásból megfelelő pillanatokban pótoljuk, más szóval a rezgést „vezéreljük” (pl. a
hintát a fordulópontokban a kellő mértékben meglökjük). Abban az esetben, ha a rezgő rendszer maga működtet olyan mechanizmust, amely a
most említett feladatot elvégzi, önvezérlésről beszélünk. Klasszikus példa erre az ingaóra, amelynek horgonnyal ellátott ingáját a 45.§-ból ismert
módon a fogaskerék által a horgonyra kifejtett és végeredményben az inganehezék helyzeti energiájából származó lökések tartják rezgésben. Az
önvezérlésnél a rezgések szinuszos alakja általában kisebb-nagyobb változást szenved, mert a súrlódás miatt folytonosan csökkenő energiát a
vezérlés rendszerint csak lökésszerűen pótolja.

A sokféle önvezérlési eljárás egy további példája, amely a 76,12. ábránál megismert aerodinamikai paradoxonon alapszik, a hangvilla rezgéseinek
légárammal való vezérlése (86,3. ábra). A C csőbe fújtatott levegő a hangvilla szárára szerelt, kis hézaggal C-be illő D dugattyút kilöki, de ezáltal D
bal oldalán a nyomás csökken, úgyhogy D fél rezgésidő múlva ismét benyúlik a csőbe és így tovább. Igen gyakori az elektromos úton való önvezérlés,
amelynek legismertebb példája az elektromos csengő; teljesen hasonlóan tarthatók rezgésben ingák, hangvillák stb. Hogy az önvezérléssel fenntartott
rezgések általában nem harmonikusak, erre példa egy elektromos csengő rezgése, amelynek (a 86,1. ábra szerint felvehető) grafikonját a 86,4.
ábra tünteti fel.
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86,3. ábra -

86,4. ábra -

Még inkább eltérnek a színuszrezgésektől a fűrészfoghoz hasonló grafikonnak (86,5. ábra) megfelelő „fűrészfog-rezgések”, más néven relaxációs
rezgések („kipp-rezgések”), amelyek főleg az elektrotechnikában fontosak. A mechanikában ilyen rezgések pl. a 86,6. ábra szerint állíthatók elő.
A Τ tengely körül forgatható Ε edény a folytonosan beléfolyó víz súlyának hatására lassan egyre jobban megdől, majd bizonyos hajlásnál kiürül;
ekkor az R rugó az edényt gyorsan visszahúzza az Ü ütközőig, és ez a folyamat – töltés, majd kiömlés – periodikusan ismétlődik, az α hajlásszög
az idővel a 86,5. ábrának megfelelően változik.
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86,5. ábra -

86,6. ábra -

87. §. Harmonikus rezgések összetevése. Rezgések felbontása

Gyakran egy pont két hatás következtében „egyszerre két rezgést végez”, mint pl. ujjunk hegye, ha karunkat függőleges síkban lengetjük, és
ezenkívül kezünket is periodikusan mozgatjuk a csukló mint tengely körül. Hasonló példa: kis kocsi vízszintes lapján az erre szerelt elektromotor
és excenter segítségével egy golyót egyenes vonalú rezgésben tartunk, és emellett (másik motorral és excenterrel) magával a kocsival is lineáris
rezgést végeztetünk. Ha – mint ebben a két példában – a két rezgés független egymástól, azaz egyik a másikat nem befolyásolja, akkor a pont
eredő mozgását a mozgások összetevésénél megismert paralelogramma-tétel határozza meg (9. § 1.). Az ennek megfelelő összetevést a rezgések
(zavartalan) szuperpozíciójának nevezik. Két lineáris rezgés összetevésénél elegendő egyrészt egy irányú rezgések, másrészt egymásra merőleges
rezgések összetevésével foglalkoznunk, mert más esetek erre a kettőre visszavezethetők.
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Kísérletileg a rezgések összetevését két hangvillával (acélrugóval) és forgótükörrel is vizsgálhatjuk: egy irányú rezgéseknél a 87,1. ábra szerinti
összeállítás alkalmazható, egymásra merőleges rezgéseknél pedig a 2. hangvillát a szaggatott vonallal jelzett helyzetbe hozzuk, és a forgótükröt
leállítjuk vagy elhagyjuk. A merőleges rezgések még egyszerűbben demonstrálhatók a 87,2. ábrán vázolt kettős ingával, amelynek R rúdja csak
az ábra síkjában, a rúdra függesztett (és az eredő mozgás felrajzoltatására homokkal megtöltött) Τ tölcsér pedig csak az ábra síkjára merőlegesen
végezhet lengéseket.

87,1. ábra -
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87,2. ábra -

A lengő tölcsér ugyan erőt fejt ki a rúdra (és megfordítva), de ez a rajz síkjára merőleges erő a rudat a kettős fonalak miatt nem mozdíthatja el, és ezért
a két rezgés egymástól függetlennek tekinthető. Egy irányú rezgések összetevesének vizsgálatára azonban hasonló berendezés nem alkalmas,
mert ha a tölcsért a szaggatott vonallal feltüntetett fonállal függesztenénk fel, és az ábra síkjában lengetnénk, a tölcsérnek és a rúdnak a lengései
befolyásolnák egymást, úgyhogy nem egyszerű rezgésösszetevéssel, hanem „csatolt rezgésekkel” lenne dolgunk (90. §).

Egy irányú rezgések összetevődésót pontosan pl. a 87,3. ábrán látható készülékkel mutathatjuk be. Az egymástól függetlenül forgatható Κ1 és K2
korongok vékony rudat tartanak úgy, hogy csak az egyik korong forgatásánál a rúd kúppalást mentén, és így a rúdnak az R rés előtt levő kis D darabja
körpályán mozog. Egyenletes forgatásnál tehát a D-nek a falra vetített árnyéka harmonikus rezgőmozgást végez, forgótükör közbeiktatásával pedig
a falon a megfelelő színuszgörbe mutatkozik. Ha most a másik korongot is egyenletesen forgatjuk, az ebből származó színuszrezgés rárakódik az
előzőre, és a falon éppen az összetevödés eredményét jelző görbe figyelhető meg. A K1 és K2 korongokatcélszerű közös motorral, fogaskerék-
áttétel segítségével forgatni, mert így biztosítható, hogy a v1 és v2 rezgésszámok viszonya a kísérlet alatt a megválasztott értéktől ne térjen el. A
két rezgés amplitúdójának aránya az R rés vízszintes eltolásával, a rezgések közti fáziskülönbség pedig a rúd, ill. a K2 korong kezdeti helyzetének
beállításával tetszés szerint változtatható.



III. rész. REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK; HANGTAN

446

87,3. ábra -

1. Egy irányú rezgések (vagy pedig skaláris rezgések) összetevésénél az eredő kitérés, ill. rezgés az egyes rezgések algebrai összegezésével
adódik: x = x1 + x2. Az említett kísérleti módszereken kívül számítással vagy grafikus úton egyszerűen megállapíthatjuk, hogy

a) Két egyirányú és egyenlő frekvenciájú harmonikus rezgés eredője szintén ugyanolyan irányú és frekvenciájú harmonikus rezgés, amelynek a
amplitúdóját és α fázisállandóját a rezgések a1, a2 amplitúdói és α1, α2 fázisállandói határozzák meg az alábbi (5a-b) formulák szerint.

Bizonyítás. A két egyenlő frekvenciájú (v = ω/2π) színuszrezgés összege, azaz

 ((1). egyenlet)

egyszerű geometriai átalakítással a következő alakot ölti:

 ((2). egyenlet)

Ez a kifejezés valóban ω körfrekvenciájú színuszrezgést, vagyis egy

 ((3). egyenlet)
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alakú rezgést jelent, mert az egyelőre ismeretlen a és α állandók meghatározhatók úgy, hogy a (2) és (3) kifejezések minden t időpillanatban azonosak
legyenek. Az azonosság nyilván akkor teljesül, ha

 ((4). egyenlet)

Ε két egyenletből egyrészt négyzetre emeléssel és összeadással, másrészt osztás útján kapjuk az eredő (3) rezgés amplitúdójára és fázisállandójára
nézve:

 ((5a–b). egyenlet)

Az (5a-b) egyenletből következik, hogy a és α geometriai szerkesztéssel is meghatározható az alábbi „vektordiagram” alapján: A megadott a1, a2
amplitúdókat a síkban egy Ο pontból úgy mérjük fel, mintha azok a sík valamely OX egyenesével α1, ill. α2 szöget bezáró vektorok lennének, és
megszerkesztjük eredőjüket (87,4. ábra). Az eredő nagysága a koszinusztétel szerint valóban egyenlő az (5a)-béli α amplitúdóval, az ΟX-szel alkotott
szöge pedig az (5b)-vel megadott α fázisállandóval.

87,4. ábra -

Az eredő rezgés a amplitúdója a rezgések a1 és a2 amplitúdóin kívül a két rezgés közti δ = α2 – α1 fáziskülönbségtől függ. Az (5a)-ból vagy a 87,5a
és b ábra szerinti grafikus összetevésből közvetlenül látható: megadott a1 és a2 mellett az a amplitúdó akkor a legnagyobb,

 ((6). egyenlet)

és akkor a legkisebb,

 ((7). egyenlet)
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speciálisan pedig két egyenlő amplitúdójú színuszrezgés ± π (vagy ± 3π, …) fáziskülönbség esetén teljesen „kioltja” egymást (a = 0). A most említett
esetek különösen fontosak a később szóba kerülő interferencia-jelenségeknél.

87,5. ábra -

b) Két egyirányú, különböző frekvenciájú harmonikus rezgés összetevése; lebegések. Két különböző frekvenciájú színuszrezgés eredője,

 ((8). egyenlet)

nem hozható az x = a sin (ωt + α) alakra, és ezért nem harmonikus rezgés, sőt általában nem is periodikus folyamat, csak akkor, ha a frekvenciák
aránya racionális szám. Az utóbbi esetben ugyanis fennáll: ω1 = mω, ω2 = nω – ahol m és n relatív prím egész számok –, és így az

 ((9). egyenlet)

függvény értéke Τ = 2π/ω időközönként ismétlődik, tehát az x által leírt (nem harmonikus) rezgés periódusa T. Példaként a 87,6a és b ábra két
olyan rezgés összetevését mutatja, amelyeknél a frekvenciák viszonya 1/2, az amplitúdók viszonya szintén 1/2, az α2 – α1 fáziskülönbség pedig az
a) esetben zérus, a b) esetben π.
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87,6. ábra -

Fontos speciális eset két közel egyenlő frekvenciájú harmonikus rezgés összetevése. Ha egyszerűség kedvéért az amplitúdókat egyenlőknek, a
fázisállandókat pedig zérusnak választjuk, a két rezgés

 ((10). egyenlet)

eredője egyszerű átalakítás után:

 ((11). egyenlet)

Mivel a feltétel szerint (ω1 ≈ ω2, és legyen pl. ω1 > ω2) az ω1 – ω2 kicsiny az ω1 + ω2-höz viszonyítva, (11)-ben a koszinusztényező sokkal lassabban
változik az idővel, mint a színusztényező. Ezért a (11)-gyel leírt folyamatot közelítőleg – a koszinuszfaktort az amplitúdóhoz számítva – olyan

színuszrezgésnek foghatjuk fel, amelynek körfrekvenciája (ω1 + ω2)/2, és amelynek amplitúdója,  viszonylag lassan ingadozik 2a és 0
között. Ez a jelenség a lebegés vagy lüktetés, az az időtartam pedig, amely két egymás utáni amplitúdómaximum között eltelik, a lebegési idő, Tl

(87,7c ábra). Ez az idő nyilvánvalóan a függvény teljes periódusának, a fele: 
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87,7. ábra -

Ebből következik, hogy a vl = l/Tl lebegési frekvencia a két rezgés frekvenciájanak a különbsége:

 ((12). egyenlet)

A grafikus összetevést feltüntető 87,7a-c ábrán v1 = 6, v2 = 5, vl = 1 s–1. – Ha a rezgések amplitúdói nem egyenlők, a lebegési vagy
amplitúdóminimumok zérustól különbözők.

2. Egymásra merőleges rezgések összetevése. Az említett kísérletekkel, pl. a 87,2. ábrán vázolt kettős ingánál a felső és az alsó inga hosszúságát
egyenlőnek választva, kimutathatjuk:
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a) Két egymásra merőleges, egyenlő frekvenciájú harmonikus rezgés eredője általában „elliptikus rezgés” (más néven ellipszisben poláros rezgés),
vagyis az

 ((13a–b). egyenlet)

rezgéseket végző pont az xy síkban ellipszist ír le; az ellipszis méreteit és helyzetét az a, b amplitúdók és a δ fáziskülönbség határozzák meg.

A (13a–b) egyenletek az analitikai geometria szerint valóban ellipszisnek a paraméteres egyenletei. A szokásosabb alakban az ellipszis
egyenletét úgy kapjuk, hogy (13a–b)-bő1 a t időt (paramétert) kiküszöböljük. A (13b) átalakításával, majd a (13a)-ból következő sin ωt = x/a és

összefüggés felhasználásával:

Innen 

vagy más alakban:

 ((14). egyenlet)

Ez olyan ellipszis egyenlete, amelynek centruma az xy koordináta-rendszer kezdőpontjában van, és amelynek főtengelyei a koordinátatengelyekkel
általában nem esnek egybe. Az ellipszis méreteit és helyzetét a főtengelyek 2A, 2B hosszúságai és pl. az A tengelynek az x tengellyel bezárt ϑ szöge
jellemzik (87,8. ábra). Ezek a mennyiségek az a, b amplitúdókkal és a δ fáziskülönbséggel itt nem részletezett módon kifejezhetők.
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87,8. ábra -

Abban a speciális esetben, ha a két színuszrezgés amplitúdója egyenlő (b = a), és a δ fáziskülönbség π/2 vagy 3π/2, az ellipszis körbe megy át,
amint az (14)-ből vagy közvetlenül a (13a–b)-ből adódó

 ((15a–b). egyenlet)

egyenletekből látható; ekkor tehát cirkuláris rezgés (körben poláros rezgés) jön létre.

Másik speciális eset: ha a δ fáziskülönbség 0 vagy π, lineáris rezgés (lineárisan poláros rezgés) keletkezik; δ = 0-nál, ill. π-nél ugyanis (13a-b) szerint
x = a sin ωt, y = ± b sin ωt, azaz y = ± (b/a)x, ez pedig egyenes egyenlete.

Példaként a 87,9. ábra az egyenlő amplitúdók (a = b) esetében a δ = 0, π/4, π/2, …, 2π fáziskülönbségeknél létrejövő görbéket tünteti fel. Mint
látható, pl. a δ = π/4-hez és 7π/4-hez tartozó két ellipszis, továbbá a δ = π/2-hez és 3π/2-hez tartozó két kör a körülfutási irányban különböznek
egymástól. Ennek megfelelően – általános esetben is – jobbra és balra futó elliptikus, itt. cirkuláris rezgésekről beszélhetünk.
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87,9. ábra -

b) Két egymásra merőleges, különböző frekvenciájú harmonikus rezgés eredőjének általában bonyolultabb görbék, az ún. Lissajous-görbék felelnek
meg.2 Ezeket a görbéket, amelyeket pl. úgy állíthatunk elő, hogy az említett kettős inga ingáinak hosszúságát különbözőnek választjuk, paraméteres
alakban az

 ((16a–b). egyenlet)

egyenletek írják le. A b = a esetben néhány görbét a 87,10a–d ábrák tüntetnek fel. A pont mind a négy esetben periodikusan mozog, pl. a b) görbén
A-tól C-ig, majd innen vissza A-ig és így tovább. A b) görbe parabola, mert az x = a sin ωt, y = a sin (2ωt + π/2) paraméteres egyenletekből y = a
cos 2ωt = a(1 – 2 sin2 ωt), azaz y = a(1 – 2x2/a2), ez pedig parabola egyenlete.

2 Sokan így nevezik az a)-ban tárgy ált ellipszist és speciális eseteit is.
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87,10. ábra -

Ha ω1 és ω2 csak kissé különbözők, vagyis ha ω2 – ω1 ≡ ε kicsiny az ω1-hez képest, akkor az x = a sin (ω1t, y = b sin [ω1t + (εt + δ)] alakban is
írható két rezgést úgy foghatjuk fel, mint egyenlő frekvenciájú, de az idővel lassan változó εt + δ fáziskülönbségű rezgéseket. Ekkor az eredő rezgést
reprezentáló pont 2a) szerint közelítőleg olyan ellipszist ír le, amelynek mérete és helyzete az idővel folytonosan változik (87,10d ábra).

Bár (16a–b)-ben mind az x, mind az y koordináta periodikusan változik az idővel, az eredő mozgás feltételesen periodikus, nevezetesen csak akkor
periodikus, ha a két frekvencia viszonya racionális szám (mint az ábráknál). Ellenkező esetben a görbe nem záródik, a pont szigorúan véve sohasem
tér vissza kezdeti helyzetébe.

3. Rezgések felbontása harmonikus rezgések összegére; Fourier tétele. Az előzők, pl. a (9) egyenlet és a 87,6. ábra szerint olyan (egy irányú)
harmonikus rezgések összege, amelyeknek körfrekvenciái valamely ω körfrekvencia egész számú többszörösei, mindig periodikus folyamatot, azaz
rezgést – de nem harmonikus rezgést – ír le. Gyakran a megfordított probléma merül fel, hogy ti. egy megadott f(t) periodikus folyamat előállítható-
e harmonikus rezgések összegeként. Erre a matematikai jellegű, de a fizikában is igen fontos kérdésre ad választ az itt csak bizonyítás nélkül
közölhető Fourier-tétel: Általában bármilyen f(t) periodikus folyamat, amelynek periódusa Τ [azaz T( ≠ 0) az a legkisebb időköz, amelyre f(t + T) =
f(t)], egyértelműen előállítható olyan, megfelelő amplitúdókkal és fázisállandókkal bíró harmonikus rezgések összegeként, amelyek körfrekvenciái
az adott f(t) rezgés körfrekvenciája (ω = 2π/Τ) és ennek egész számú sokszorosai:

 ((17). egyenlet)

Más alakban, cn sin (nωt + γη) = cn sin γη cos nωt + cn cos yn sin nωt miatt:

 ((18). egyenlet)
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ahol a0 = c0, an = cn sin γn és bn = cn cos γn (n = 1, 2, .. .).3

A (17) vagy (18) jobb oldalán álló és általában végtelen sok tagot tartalmazó Fourier-sor an, bn (ill. cn, γη) együtthatói megadott f(t) esetében
matematikai úton kiszámíthatók. Speciális esetekben bizonyos együtthatók zérusok lehetnek, a gyakorlatban pedig az adott függvényt sokszor már
a sor első néhány tagjának összege elég jól megközelíti. A sor tagjait alkotó cn sin (nωt + γη) harmonikus rezgéseket részrezgéseknek, ezek közül
az ω körfrekvenciájút alaprezgésnek, a többit „felharmonikusoknak” nevezzük. Egy periodikus függvénynek Fourier-sorba való fejtését, vagyis az
együtthatók meghatározását harmonikus analízisnek is hívják. Ez a feladat nemcsak számítással, hanem – pl. regisztráló készülékek által felrajzolt
görbéknél – megfelelő mechanikai készülékekkel (harmonikus analizátorokkal) is elvégeztethető.

Pl. a 87,11. ábrán feltüntetett „háromszög-rezgés” Fourier-sora:

 ((19). egyenlet)

a 87,12a ábrán látható „négyszög-rezgésé” pedig:

 ((20). egyenlet)

A 87,11. ábrán a szaggatott G görbe az első négy harmonikus rezgésnek – a (19)-ben kiírt tagoknak – összege, amely az adott rezgést már jól
megközelíti.

3 Foueier (1768–1830) tételének érvényességéhez az f(t) függvénynek eleget kell tennie bizonyos matematikai követelményeknek, ezek azonban az alkalmazásokban szereplő függvényeknél csaknem
kivétel nélkül teljesülnek.
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87,11. ábra -

87,12. ábra -
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Ha az f(t) függvény (17) Fourier-sorában álló rezgések (mindig pozitívnak választható) cn amplitúdóit a fázisállandók figyelmen kívül hagyásával az
n = 0,1, 2, … rendszámoknál felmérjük, ez az ábrázolás – az optikából átvett elnevezéssel – az f(t) periodikus folyamat (vonalas) spektruma vagy
színképe. Így pl. a 87,12a ábrán látható „négyszög-rezgés” spektrumának egy részét a (20) kifejezés alapján készült b) ábra tünteti fel.

Egy nem periodikus f(t) folyamat (l. pl. a 86,2. és 88,1. ábrát) szintén felbontható harmonikus rezgésekre, de ezek frekvenciái most nem valamely
alapfrekvenciának egész számú többszörösei, hanem folytonosan töltik be a 0-tól ∞-ig terjedő intervallumot. A nem periodikus f(t) függvény
a (17) Fourier-sor helyett az itt nem részletezhető Fourier-integrál alakjában állítható elő; a c0, c1, … amplitúdók helyébe egy folytonos c(ω)
amplitúdófüggvény lép, más szóval az f(t) spektruma folytonos spektrum. Így pl. a 87,13b ábra az a) ábrán feltüntetett, Τ ideig tartó egyetlen
„négyszögű impulzus” spektrumát mutatja. Mint látható, az f(t) lényegében azokból a harmonikus rezgésekből építhető fel, amelyek körfrekvenciái a 0
és 2π/Τ közti sávba esnek; a többi harmonikus rezgés amplitúdója ugyanis viszonylag kicsiny. Ilyen értelemben tehát az f(t) felépítéséhez szükséges
harmonikus rezgések frekvenciasávja annál szélesebb, minél rövidebb időtartamú az f(t) folyamat.

87,13. ábra -

88. §. Csillapodó rezgések

Ha pl. a csavarrugóra függesztett testet vagy a fonálingát lökéssel „rezgésbe hozzuk”, a mozgás a megfigyelés szerint nem pontosan harmonikus
rezgés, mert – nyilvánvalóan a súrlódási erők hatására – az amplitúdók egyre csökkennek, és végül a mozgás megszűnik. Az ilyen mozgást, amelynek
a 86. § szerint felvehető diagramját a 88,1. ábra mutatja, csillapodó harmonikus rezgésnek hívjuk. Igen gyakran az egymás utáni maximális kitérések
vagy amplitúdók geometriai haladvány szerint csökkennek (pl. az ábrán x2 = 0,9 x1, x3 = 0,9 x2 = 0,92 x1). Ebben az esetben megállapodás szerint
a „csillapítás” mértékéül szolgálhat két egymás utáni, egyirányú maximális kitérés hányadosa, a
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 ((1). egyenlet)

csillapodási hányados (az ábrán Κ = 1/0,92 = 1,23).

A szóban forgó csillapodó rezgés analitikailag az

 ((2). egyenlet)

egyenlettel írható le: ω = 2πν = 2π/Τ a körfrekvencia, ν a frekvencia, Τ a rezgésidő, α a kezdőfázis, amelyet az ábrán (t = 0-nál x = 0) zérusnak
választottunk.

88,1. ábra -

(2) a harmonikus rezgést leíró kifejezéstől az e–βt faktorban különbözik, ahol e = 2,718 a természetes logaritmusok alapszáma, β a csillapítási tényező
vagy csillapítási állandó. A (2) csillapított rezgés tehát olyan színuszrezgésnek tekinthető, amelynek amplitúdója, Ae–βt, az idővel exponenciálisan
csökken.4 Amint az a diagramból vagy az x = Ae–βt  sin ωt függvényből megállapítható, a rendszer az egyensúlyi helyzeten a t = 0, T/2, T, …,
időpontokban halad át, a szélső x1, x2, … helyzeteket azonban nem a T/4, 3T/4, … időpontokban éri el, hanem az egyensúlyi helyzetből T/4-nél
kisebb idő alatt jut a legközelebbi szélső helyzetbe, innen pedig T/4-nél nagyobb idő alatt tér vissza. A szélső helyzetek, éppúgy mint az egyensúlyi
helyzetek, T/2 időközökben követik egymást.

4 1/β = τ az ún. lecsengési idő, az az idő, amely alatt az amplitúdó 1/e részére csökken. Mások azt a τ* időt hívják lecsengési időnek, amely az amplitúdó 1/1000 részére való csökkenéséig telik el.
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Az x1 és x3 maximális kitérésekhez tartozó t1 és t3 = t1 + Τ időpontokban a (2)-ben álló színusztényező értéke ugyanaz. Ezért (1) és (2) alapján
a csillapodási hányados:

 ((3). egyenlet)

A csillapítás jellemzésére Κ és β mellett használatos a K-nak természetes logaritmusa is, az ún. logaritmikus dekrementum:

 ((4). egyenlet)

Pl. a 88,1. ábrának megfelelő Κ = 1,23 csillapodási hányados és Τ = 2s esetén Λ = ln 1,23 = 0,207, és β = Λ/Τ = 0,104s–1.

A súrlódást vagy közegellenállást pl. a fizikai ingánál fokozatosan növelhetjük úgy, hogy az inga rúdjára egyre nagyobb felületű kartonlapokat
ragasztunk, vagy a rúd alsó végét egyre mélyebben nagy viszkozitású folyadékba – glicerinbe – merítjük. A súrlódás fokozatos növelésével egyre
jobban csillapodó rezgésekhez (88,2. ábra, a), majd az ún. aperiodikus határesethez (b) jutunk, amelynél a szélső helyzetből elengedett inga a
másik oldalra már nem tér ki, a még nagyobb súrlódásnak megfelelő aperiodikus mozgásnál (c) pedig még lassabban közeledik az egyensúlyi
helyzethez. Mérőműszereknél, pl. galvanométereknél az aperiodikus határeset megvalósítása a kívánatos, mert a műszer mutatója ekkor állapodik
meg leghamarabb az egyensúlyi helyzetben; az a) esetben e helyzet körül lengéseket végez, a c) esetben pedig lassan „mászik'' az egyensúlyi
helyzet felé.
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88,2. ábra -

A fent tárgyalt csillapodó rezgések pl. az m tömegű anyagi pontnál akkor jönnek létre, ha a pontra a harmonikus mozgást előidéző Fx = – Dx erőn kívül
a sebességgel ellentétes irányban a sebességgel arányos súrlódási erő is hat: F' = – k dx/dt. (A k súrlódási tényező pl. a Stokes-törvény esetében:
k = 6πηr; 79.§.) Ekkor a dinamikai alapegyenlet:

 ((5). egyenlet)

Az m-mel való osztás után és az]

 ((6). egyenlet)
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jelölésekkel, amelyek közül ω0 a rugalmas erőre, β a súrlódásra jellemző, (5) a következő alakot ölti:

 ((7). egyenlet)

Amint arról behelyettesítéssel meggyőződhetünk, ennek a differenciálegyenletnek a megoldása nem nagyon nagy súrlódásnál, pontosabban a β
< ω0 esetben, az]

 ((8). egyenlet)

rövidítés bevezetésével, éppen a csillapodó rezgést leíró (2) kifejezés, amelyben A és α tetszőleges, a kezdeti feltételektől függő állandók. (8) szerint

a β csillapodási tényező növelésével az ω körfrekvencia csökken, a Τ = 2π/ω rezgésidő nő. A (8)-ból következő  egyenletbe helyettesítve

az ω = 2π/T, ω0 = 2π/Τ0 és a (4)-ből adódó értékeket:  Innen a csillapodó és a megfelelő csillapítatlan rezgés T, ill. T0 rezgésideje
közti összefüggés:

 ((9). egyenlet)

Ha β = ω0, az aperiodikus határesettel, β > ω0-nál az aperiodikus mozgással van dolgunk. Ezekben az esetekben, amelyekben (8) alapján ω zérus, ill.
képzetes lenne, a (7) differenciálegyenlet megoldásai (2) helyett más alakú kifejezések. – Eredményeink általában forgási rezgésekre is érvényesek;
ezeknél az (5) alapegyenletben álló x, m, D mennyiségeknek a 45. § szerint rendre φ, Θ, D* felelnek meg.

89. §. Kényszerrezgések; rezonancia. Rezgések regisztrálása

Ha a rezgésre képes rendszert egyetlen lökésszerű erőhatásnak tesszük ki, és azután magára hagyjuk, a rendszer szabad rezgést vagy sajátrezgést
végez. Ezzel szemben kényszerrezgésről beszélünk általában akkor, ha a rendszerre az egyensúlyi helyzetbe visszahajtó erőn és a súrlódási erőn
kívül tartósan egy külső, periodikusan változó erő („gerjesztő erő”) is hat.

Kényszerrezgést végez pl. a csavarrugóra függesztett test, ha a rugó felső végét bizonyos frekvenciával fel-le mozgatjuk (89,1. ábra), célszerűen
kezünk helyett motor és excenter segítségével úgy, hogy az utóbbi „gerjesztő rendszer” mozgását a rugón függő test rezgései ne befolyásolják.
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89,1. ábra -

Még jobban tanulmányozhatók és demonstrálhatók a kényszerrezgések a 89,2. ábrán vázolt Pohl-féle készülékkel. Fő része egy spirálrugós inga,
amelynek Κ korongja forgási rezgéseket végezhet (45. §); a jó megfigyelhetőség végett célszerű a rezgésidőt kb. 2 s-nak választani. A periódusos
gerjesztő erőt, ill. forgatónyomatékot elektromotor szolgáltatja oly módon, hogy az excenter és az R rúd közvetítésével a spirálrugó felső végét ide-
oda mozgatja. A gerjesztő hatás időbeli változását az R rúd felső vége, a Κ korong rezgéseit pedig a korongra erősített és az S skála előtt mozgó Μ
mutató jelzi. A csillapítás befolyásának vizsgálata céljából a fémkorongot az Ε elektromágnes sarkai fogják közre; az E-n átmenő áram erősségének
változtatásával – amint arról kísérletileg meggyőződhetünk – a csillapítás tág határok közt változtatható.
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89,2. ábra -

A következőkben jelöljük a rendszer szabad rezgéseinek frekvenciáját, más szóval a rendszer sajátfrekvenciáját v0 = ω0/2π-vel; mint tudjuk, a 89,1.

és 2. ábrák esetében (45. §).5 A gerjesztő erő, ill. nyomaték legyen a legegyszerűbb esetnek megfelelően színuszosan
változó: F = F0 sin ωt, ahol ν = ω/2π a gerjesztési vagy kényszerfrekvencia. Ha mármost a rendszert egy meghatározott, a v0-tól különböző ν
frekvenciával gerjesztjük, a megfigyelés szerint a gerjesztés megindítása után bizonyos ideig a mozgás igen bonyolult. Ennek a „berezgésnek” vagy
átmeneti (tranziens) állapotnak elmúltával azonban, az állandósult (stacionárius) állapotban a rendszer állandó amplitúdóval és az ω/2π gerjesztési
frekvenciával rezeg – amelyet az F0 sin ωt erő mintegy rákényszerít a rendszerre –, és ez a „kényszerrezgés” fázisban elmarad a gerjesztő erő mögött:

 ((2). egyenlet)

Kísérleteinkben az ω-nak (a motor fordulatszámának) változtatásával azt tapasztaljuk, hogy a kényszerrezgés A amplitúdója és a δ fáziskülönbség
a gerjesztési frekvenciától függ: A = Α(ω) és δ = δ(ω). Ε függvények menetét méréseink vagy az alább közölt számítások alapján a 89,3. és 4. ábrák
tüntetik fel a Κ csillapítási viszony három különböző értéke mellett.

5 Pontosabban: ω0 a csillapítatlan rezgés, ωs pedig (amelyet a 88. §-ban egyszerűen ω-val jelöltünk) a csillapított rezgés saját-körfrekvenciája: A (88,8-9) szerint:

 ((2). egyenlet)

nem nagyon nagy csillapodásnál ωs ≈ ω0.
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89,3. ábra -

Amint az a 89,3. ábra görbéiről látható, az A amplitúdónak az ω = ω0 körfrekvencia közelében maximuma van: a kényszerrezgés amplitúdója akkor
a legnagyobb, ha a gerjesztési frekvencia közelítőleg egybeesik a rendszer sajátfrekvenciájával (pontosabban l. alább). Ebben az esetben, amikor
a gerjesztett rendszer maximálisan „együtt rezeg” a gerjesztővel, rezonanciáról beszélünk; a gerjesztett rendszert más néven rezonátornak, az A =
Α(ω) görbét rezonanciagörbének hívjuk. A különböző csillapítási viszonyokhoz tartozó 1–3 görbék mutatják, hogy a maximum annál kifejezettebb, a
rezonancia annál „élesebb”, minél kisebb a rendszer csillapodása. A gerjesztő erő és a kényszerrezgés közti δ fáziskülönbség a 89,4. ábra szerint
igen kis ω értékeknél közel zérus, ω = ω0-nál éppen π/2, majd ω növelésével π felé tart. A rezonanciaesetben mutatkozó π/2 fáziskülönbség azt
jelenti, hogy Fx = F0 sin ωt mellett x = A sin (ωt – π/2) = – A cos ωt, és vx = Αω sin ωt, vagyis az Fx gerjesztő erő mindig egy irányú a rezgő
test vx sebességével (gondoljunk pl. a 89,1, ábrán vázolt rugós ingára), a testet tehát mindig gyorsítja, ezzel állandóan energiát közöl. Így érthető
a rezonanciaesetben a nagy amplitúdók keletkezése. A csillapítással – súrlódással – járó energiaveszteségek hiányában az amplitúdók minden
határon túl növekednének („rezonanciakatasztrófa”).
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89,4. ábra -

Ha az anyagi pontra a (88,5)-nél említett erőkön kívül az Fx = F0 sin ωt gerjesztő erő is hat, akkor a mozgásegyenlet:

 ((3). egyenlet)

(Forgó testnél, pl. a spirálrugós ingánál x, m, D, F0 helyébe rendre φ, Θ, D*, M0 lép; 45. §.) Rendezés után és az jelölésekkel:

 ((4). egyenlet)

Behelyettesítéssel igazolhatjuk, hogy e differenciálegyenletet kielégíti a (2) alatti x = A sin (ωt – δ) kifejezés, ahol]

 ((5a–b). egyenlet)

Α (4) egyenlet általános – két tetszőleges állandót tartalmazó – megoldása a 88. §-ban említett β < ω0 esetben:

 ((6). egyenlet)

itt ωs, a rendszer saját-körfrekvenciája [l. (1)], C és α pedig a kezdeti feltételekből meghatározható állandók. A rendszer mozgása (6) szerint egy ω
körfrekvenciájú színuszrezgésből és a csillapodó sajátrezgésből tevődik össze. Az utóbbi azonban bizonyos idő múlva, a berezgési folyamat után
„elhal”, tartósan csak az A sin (ωt – δ) színuszrezgés marad meg, amelynek fizikai jelentését a 89,3. és 4. ábrákkal kapcsolatban már megbeszéltük;
(5a) a rezonanciagörbék, (5b) pedig a fáziskülönbség görbéinek egyenlete.
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Az (5a)-val megadott A = A (ω) amplitúdó maximuma, amint az a dA/dω = 0 egyenletből kimutatható, az  rezonancia-körfrekvenciánál
van. A ν = dx/dt = A ω cos  (ωt – δ) sebesség csúcsértéke viszont, a Β = Αω „sebessógamplitúdó”, az ω0 körfrekvenciánál éri el maximumát. Az A
(ω) és Β (ω) függvényeknek megfelelően amplitúdórezonanciáról és sebességrezonanciáról beszélhetünk. – A rezonanciagörbékkel kapcsolatban
több fogalom használatos. Így pl. a rezonancia élességének jellemzésére az ω2 – ω1 rezonanciaszélesség (félérték-szélesség) szolgálhat, ahol ω1
és ω2 azok a körfrekvenciák, amelyek – megállapodás szerint – a rendszer energiájára jellemző Β2(ω) görbénél a Β2

max maximális ordináta felének
felelnek meg; 89,5. ábra.

89,5. ábra -

A rezonanciajelenségeknek a mindennapi életben, a fizikában és a technikában fontos szerepük van. A sok közül az egyik mechanikai
példa a 89,6. ábrán vázolt kísérlet, amely egyúttal az ún. nyelves frekvenciamérők működési elvét illusztrálja. Az F keretre több, különböző
sajátfrekvenciájú lemezes rugó („nyelv”, N1, N2 …)és a K forgatható korong van erősítve, amelynek súlypontja nincs pontosan a forgástengelyen.
A korong forgásba hozása után, amint a forgás frekvenciája a súrlódás folytán egyre csökken, a nyelvek egymás után élénk rezgésbe jönnek.
Először a legnagyobb, utoljára a legkisebb sajátfrekvenciájú nyelv rezeg, mindig éppen az, amelynek sajátfrekvenciája megegyezik a korong
forgásának sajátfrekvenciájával. A nyelvek sajátfrekvenciájának ismeretében tehát a készülék a fordulatszámnak vagy általában a gerjesztő
rezgések frekvenciájának mérésére alkalmas. A vizsgálandó rezgést a gyakorlatban többnyire úgy vezetik a frekvenciamérőbe, hogy az ebben
levő elektromágnesen a rezgésnek megfelelően váltakozó elektromos áramot bocsátanak át. Egy ilyen műszer skálája a 89,7. ábrán látható;
a rugók sajátrezgésszáma: 45, 46, …, 55 s–1. – Nagy teljesítményű motoroknál, gépeknél ügyelni kell arra, hogy fordulatszámuk ne essék
egybe az alapzatnak, szomszédos épületrészeknek vagy egyes gépalkatrészeknek sajátfrekvenciájával, mert az ezekkel megegyező „kritikus
fordulatszámoknál” az épület vagy a gép veszélyeztetve lehet („rezonanciakatasztrófa”). – Hasonló okból a hidakon csapatok nem tartanak lépést.
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89,6. ábra -
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89,7. ábra -

– Egy nehéz hintát megfelelő ütemű lökésekkel kisgyermekek is nagy amplitúdójú rezgésbe hozhatnak.

A rezonancia jól felhasználható gyenge rezgések kimutatására (l. pl. az Eötvös-effektust, 52.§). Gondosan kerülendő azonban a rezgések
regisztrálásánál – pl. elektrokardiogram felvételénél –, amikor a vizsgálandó rezgésekkel a regisztráló készülékben pl. emelőkart vagy membránt
hozunk mozgásba, hogy az a ráerősített irónnal vagy optikai úton a rezgésgörbét torzításmentesen, „alakhűen” felrajzolja. Könnyen belátható, hogy az
alakhű regisztrálásnál a regisztráló készülék sajátfrekvenciajának jóval kívül kell lennie a regisztrálandó rezgések frekvenciatartományán. Ellenkező
esetben a készülék a vizsgálandó, általában nem tiszta színuszos rezgés összetevői közül egynek vagy többnek amplitúdóját rezonancia folytán
erősen kiemelné (különösen megfelelő csillapítás hiányában), s így nagy torzítást létesítene.

A regisztrálandó f(t) gerjesztő rezgés a Fourier-tétel szerint (87.§ 3.) színuszrezgésekből tehető össze: f(t) = Σ Ci sin (ωit + γi). Ennek megfelelően
írható fel a regisztráló készülék x(t) kényszerrezgése is: x(t) = Σ A( sin (ωit + γi – δi), ahol (5a–b) alapján]
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 ((7a–b). egyenlet)

A regisztrálás nyilván akkor alakhű, ha az Αi amplitúdók arányosak a Ci-kkel (más szóval Αi/Ci független az ωi körfrekvenciától), és ezenkívül
valamennyi δi fáziseltolódás ugyanaz. Ε két feltétel közelítőleg megvalósítható, ha a regisztráló készülék ω0 saját-körfrekvenciáját a számításba jövő

ωi-knél sokkal nagyobbra választjuk: Ebben az esetben ugyanis (7a–b)-ből azaz Αi/Ci valóban független az ωi-től, ezenkívül tg

δi ≈ 0, vagyis valamennyi δi közel zérus. Az említett feltétel más szóval azt jelenti, hogy a regisztrálásnál a rezonanciagörbének a bal oldali
lapos, közelítőleg vízszintes részét használjuk fel. További fontos követelmény, hogy a regisztráló készülék ne vegyen fel nagy energiát, s így ne
gyakoroljon visszahatást a regisztrálandó rezgésre.

Mint látható, a rezgések helyes regisztrálása nagy körültekintést igényel, és a probléma még nehezebb, ha a regisztráló készüléknek több
sajátfrekvenciája van. Másrészt sok esetben csak a részrezgések amplitúdóviszonyaira, azaz a rezgések spektrumára kell ügyelnünk, a
fázisviszonyokra nem, és ekkor a feladat egyszerűbb (l. a hangtanban).

90. §. Csatolt rezgések. Több szabadsági fokkal bíró rendszerek rezgései

1. Két egyenlő lengésidejű fizikai ingát kapcsoljunk össze pl. könnyű csavarrugóval vagy kis Ν nehezékkel ellátott fonállal (Oberbeck-féle kettős inga,
90,1. ábra). Ha az egyik ingát, A-t lökéssel lengésbe hozzuk, a kezdetben nyugvó Β inga is lengésbe jön, lengéseinek amplitúdója egyre növekszik,
majd maximumot ér el; ugyanekkor az A inga, amelynek az amplitúdói közben fokozatosan csökkentek, megáll. Ezután az ingák szerepet cserélnek:
A-nál az amplitúdók nőnek, B-nél csökkennek és így tovább (90,2. ábra). Ez a jelenség, amelynél a két rezgő test között az energia periodikusan
kicserélődik, a csatolt rezgések egyik egyszerű esete. Míg a 89.§-ban tárgyalt kényszerrezgéseknél az A gerjesztő rendszer rezgései a Β rezonátortól
gyakorlatilag függetlenek voltak, addig a csatolt rezgéseknél A és Β rezgései kölcsönösen befolyásolják egymást. A sokféle módon megvalósítható
„csatolást” a fenti példában a fonál és az Ν nehezék közvetíti; aszerint, amint Ν súlya kicsiny vagy nagy, laza vagy szoros csatolásról beszélhetünk.
A csatolást az Ν súlyának növelésével szorosabbá téve, megfigyelhetjük, hogy a két test közti energiaátadás gyorsabb (pl. A 10 lengés helyett már
5 lengés után átadja energiáját B-nek).
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90,1. ábra -
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90,2. ábra -

Ha a fonál és a nehezék hiányzik, de az ingák pl. kifeszített dróton függnek, akkor a drót létesít laza csatolást az ingák között.

A 90,2. ábrán mindkét rezgésgörbe, ha a kis csillapodástól eltekintünk, a 87. §-ban megismert lebegési görbe. Azt mondhatjuk tehát, hogy mindkét
inga lebegést végez, amely a 87. § szerint két, kissé különböző frekvenciájú színuszrezgés szuperpozíciója. Rendszerünknél ez a két színuszrezgés
külön-külön is könnyen megvalósítható úgy, hogy kezdeti feltételként a két ingát egyenlő mértékben térítjük ki nyugalmi helyzetéből ugyanabban vagy
ellentétes irányban (90,3. ábra a és b). Az a) esetben az ingák „egyenütemben” lengenek v1 frekvenciával, amely megegyezik a két egyforma inga
v0 sajátfrekvenciájával, mivel a csatolásnak most nyilván nincs semmi szerepe. A b) esetben végbemenő „ellenütemű” lengésnél a v0-nál nagyobb
v2 frekvencia adódik, mert a csatolás most az egyensúlyi helyzetbe visszahajtó erőt növeli. Az a és b mozgásállapotokat, amelyekben lebegés
nincsen, a (két szabadsági fokkal bíró) kettős inga alap-, normál- vagy sajátrezgéseinek, v1-et és v2-t a rendszer normál- vagy sajátfrekvenciáinak
hívjuk. Rendszerünk minden (kicsiny) rezgése, így a 90,2. ábra szerinti lebegés is, a két normálrezgés szuperpozíciójaként állítható elő. Ε tétel
bizonyítását mellőzzük, arról azonban a v1, v2 normálfrekvenciák és a vl lebegési frekvencia megmérésével meggyőződhetünk, hogy fennáll az
említett szuperpozícióra utaló, (87,12) szerinti vl = v2 – v1 összefüggés. A vl annál nagyobbnak bizonyul, minél szorosabb a csatolás.
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90,3. ábra -

A fenti eredmények a kettős inga mozgásegyenleteiből levezethetők. Az xa és az xb kitérésre egyaránt a (88,7)-hez hasonló differenciálegyenlet
érvényes, de az xa-ra (xb-ra) vonatkozó egyenletben most a csatolás miatt egy xb-t (xa-t) tartalmazó tag is fellép, úgyhogy két független egyenlet
helyett kétismeretlenes differenciálegyenlet-rendszert kellene megoldanunk.

Csatolt rezgések figyelhetők meg pl. a 90,4. ábrán vázolt csavarrugónál is, amelynek alsó végén akkora tömegű és tehetetlenségi nyomatékú test
függ, hogy a függőleges irányú hosszrezgések (x) és a függőleges tengely körüli forgási rezgések (φ) frekvenciája ugyanaz. A hosszrezgések
megindítása után a rugó közvetítette csatolás miatt (a megnyúlással kis elcsavarodás jár együtt és viszont) fellép a forgási rezgés is, és a kétfajta
rezgés hasonlóan váltakozik, mint a 90,2. ábránál, amelyen most xa-nak és xb-nek x és φ felelnek meg. – Felfüggesztett zsebóra a billegő rezgéseinek
hatására lengéseket végezhet, amelyeknek a billegő rezgéseire való visszahatása befolyásolhatja az óra járását.
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90,4. ábra -

A csatolt rezgéseket – a 90,2. ábra szerinti lebegéseket – sokszor felhasználják egy A rezgő rendszer csillapítására úgy, hogy az A-val csatolt Β
rendszer rezgéseit erősen csillapítják. A Β-ben ugyanis a súrlódás az A-tól átvett energia nagy részét felemészti, úgyhogy az A rendszer a B-től alig
vehet fel többé energiát, és ezért rezgései gyorsan csillapodnak.

Ennek az elvnek az alkalmazásával érhető el pl. a pörgettyűs iránytű tengelyének gyors beállása (54, §), továbbá a hajók rezgéseinek csillapítása. Az
utóbbi célra szolgáló Frahm-féle „tank” modellje a 90,5. ábrán látható. A hajónak az O-ban fizikai ingaként felfüggesztett D deszka felel meg, amelyre
vizet tartalmazó U alakú cső van erősítve; ennek két szárát felül csappal elzárható gumicső köti össze. Nyitott csap esetén a vízoszlop a csőben
rezgéseket végezhet, amelyek frekvenciáját megfelelő méretezés útján egyenlőnek választjuk a felfüggesztett rendszer lengéseinek frekvenciájával.
Ha a csap zárva van – amikor a víz a csőben alig mozoghat –, a felfüggesztett és meglökött rendszer számos rezgést végez, ha viszont a csap
kinyitásával a vízoszlop rezgéseit lehetővé tesszük, rendszerünk néhány lengés után megáll; a mozgási energia a vízoszlop belső súrlódása miatt
hővé alakul át.
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90,5. ábra -

A valóságban a hajót a tenger hullámai periodikusan lökik meg, úgyhogy nem a fent tárgyalt szabad, hanem kényszerített csatolt-rezgések lépnek
fel. Fázisban a hajó rezgései (rezonancia esetén, l. 89. §) a hullámlökésekhez képest 90°-kal, a vízoszlop rezgései az utóbbiakhoz képest szintén
90°-kal elmaradnak, azaz a vízoszlop a hullámlökésekhez képest 180°-os fáziseltolódással rezeg.

2. Több szabadsági fokkal bíró rezgőrendszerekre egyszerű példa három, csavarrugókkal a 90,6. ábra szerint összekötött golyó. Ha a golyók
nem foroghatnak, és csak az ábra xy síkjában mozoghatnak, a rendszernek nyilván f  = 3 · 2 = 6 szabadsági foka van. További egyszerűsítés
kedvéért tegyük fel, hogy a golyók, ill. tömegpontok vagy csak az x hossztengely mentén mozoghatnak (longitudinális vagy hosszrezgések), vagy
csak az y tengellyel párhuzamosan (transzverzális vagy harántrezgések). Mindkét esetben, amelyek kettős fonallal felfüggesztett ingákkal könnyen
megvalósíthatók, f  = 3.

90,6. ábra -

Míg az előzőkben vizsgált kettős ingának (f  = 2) két sajátrezgése van, addig a fenti, pl. csak harántrezgéseket végző rendszernél (f  = 3) három,
egymástól lényegesen különböző vagy független sajátrezgés lehetséges, amelyeket a 90,7. ábra tüntet fel. A három sajátfrekvenciára nézve va
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< vb < vc. A 90,3. és 90,7. ábrák mint példák alapján célszerű általánosan is leszögeznünk: normál- vagy sajátrezgésen az olyan rezgésállapotot
értjük, amelyben a rendszer mindegyik tagja harmonikus rezgést végez ugyanazzal a frekvenciával (normál- vagy sajátfrekvencia) és 0 vagy
π fáziskülönbséggel. Az amplitúdók általában különbözők, egyesek zérusok is lehetnek, így pl. a b) normálrezgésnél a Β tömegpont állandóan
nyugalomban van. Példáink arra utalnak, és ez be is bizonyítható, hogy f szabadsági fokkal rendelkező rezgő rendszernek általában f független
sajátrezgése és f saját-frekvenciája van; az f sajátrezgésből szuperpozíció útján a rendszer bármilyen rezgésállapota előállítható. A fenti tételek igen
fontosak egyebek közt a molekulák és a kristályrács rezgéseinek vizsgálatánál.

90,7. ábra -

A csavarrugókkal összekapcsolt golyók számának növelésével olyan modellekhez juthatunk, amelyek alkalmasak arra, hogy (a folytonossági
felfogás szerint végtelen sok szabadsági fokkal bíró) kiterjedt rugalmas testek rezgéseinél, pl. húrok, pálcák, lemezek rezgéseinél bizonyos
törvényszerűségeket megállapítsunk, ill. értelmezzünk. Ezekkel a kérdésekkel azonban célszerűbb a hullámtan elemeinek megismerése után a
hangtanban foglalkoznunk.

B) HULLÁMTAN
91. §. A hullám fogalma. Hullámok terjedése egyenes mentén. Longitudinális és transzverzális hullám; polarizáció

1. A hullám fogalma. Ha csavarrugókkal a 91,1. ábra szerint összekapcsolt ingák sorozatában – amelyben mindegyik inga célszerűen kettős fonálon
függ úgy, hogy csak az x hosszirányban vagy csak erre merőlegesen mozoghat – a szélső A ingát kis lökéssel kimozdítjuk egyensúlyi helyzetéből,
egymás után kimozdul a többi inga is. Továbbá: ha az A ingát pl. egy teljes lengésre kényszerítjük, ugyanilyen lengést végeznek egymás után a B,C,
… ingák is, mindegyik a megelőzőnél kissé később kezdi el rezgését.
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91,1. ábra -

Ugyanezt tapasztaljuk, ha vékony acéldrótra forrasztott kötőtűk sorozatában (91,2. ábra) az alsó A kötőtűnek „forgólökést” adunk, vagy A-val forgási
rezgést végeztetünk. Kísérleteink alapján tehát az egyik inga vagy kötőtű egyensúlyi állapotában létrehozott „zavar” a rugalmas összeköttetés folytán
idővel a rendszer többi tagjára is átterjed.
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91,2. ábra -

További példa erre: ha több méter hosszú, kifeszített rugalmas kötél – gumicső vagy acélrugó – kezünkben tartott végét gyorsan fel- és visszarántjuk,
vagy a kötélre alulról ráütünk, most a zavar a 91,3. ábrán látható kidudorodás alakjában végighalad a kötélen bizonyos sebességgel6 (majd
visszaverődik, de ettől egyelőre eltekintünk). Közismert az a jelenség is, hogy kőnek vízbeejtése után idővel a vízfelületnek a beesés helyétől egyre
távolabb levő részei is mozgásba jönnek, „vízhullámok” keletkeznek.

6 Homokkal megtöltött gumicsőnél ez a sebesség kisebb, s így a jelenség jobban megfigyelhető.
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91,3. ábra -

A fenti példák közös vonását összefoglalva, általánosan (haladó) hullámról beszélünk akkor, ha egy közegben valamilyen zavar tovaterjed. A közeg
bizonyos helyén keltett zavar lehet akár pillanatnyi, akár tartós. Pillanatnyi zavar esetén az egyensúlyi állapot először a zavar helyén áll helyre, s
azután fokozatosan a távolabbi helyeken. A tartós zavarok közül különösen fontos az olyan zavar, amely az időnek periodikus, speciálisan szinuszos
függvénye, vagyis amikor pl. a kötél egyik végpontjára színuszrezgést kényszerítünk. Az ilyen esetekben periodikus, speciálisan harmonikus
(színuszos) hullámok keletkeznek, és a következőkben általában ez utóbbiak vizsgálatára szorítkozunk.

A terjedés szempontjából az említett „kötélhullámok” az egy egyenes mentén terjedő hullámok csoportjába tartoznak, a vízhullámok a felületi
hullámok, a hang-, a fény- és az elektromos hullámok pedig általában a térbeli hullámok csoportjába. Először a legegyszerűbb „egydimenziós esettel”
foglalkozunk.

2. Hullámterjedés egy egyenes mentén; longitudinális és transzverzális hullámok. Az egydimenziósnak tekintett közegben – a „rugalmas pontsorban”,
pl. kötélben – legyen a hullám terjedési iránya az x tengely iránya. Ha a pontsor tagjai a terjedési irány mentén rezegnek, a hullám hosszanti
(longitudinális) hullám, ha pedig a terjedési irányra merőlegesen, akkor haránt (transzverzális) hullám; l. pl. a 91,1. ábrán a ξ, ill. az η elmozdulást. A
haránthullámok egyik fajtájának tekinthető a csavarást (torziós) hullám, amelyet pl. a „Julius-féle hullámgéppel” állíthatunk elő (91,2. ábra).

Az az említett kísérletekben könnyen megmérhető, homogén közegben mindenütt ugyanakkora sebesség, amellyel valamely zavar a pontsoron
végighalad, a hullám terjedési sebessége, c. Hogy a kötélhullámok vagy általában a rugalmas hullámok sebessége milyen tényezőktől függ, ezzel
a 98.§-ban foglalkozunk; a hosszanti és a haránthullámok sebessége általában különböző.

A pontsor mentén a transzverzális színuszhullámok terjedését a 91,4. ábra szemlélteti. Feltéve, hogy a pontsor szélső 0 pontja – a szélső inga
vagy a kötél vége – a t = 0 időben kezdi meg az η = a sin (2πt/T) színuszrezgést, az ábra görbéi rendre a pontsornak a t = 0, T/8, 2T/8, … 10T/8
időpontokhoz tartozó „pillanatképeit” tüntetik fel. A t = 0-nál még nyugvó pontsor 1, 2, … pontjai legyenek 0-tól rendre cT/8, 2cT/8, … távolságban.

A t = T/8 időpillanatban a 0 pont kitérése: az 1 pont pedig éppen ekkor kezdi meg rezgését, kitérése még zérus. t = T/4-nél a 0 pont

kitérése a, az 1-é  a 2-é pedig zérus. Ugyanígy adódnak a további pillanatképek is; a legalsón kis nyilakkal a pontok sebességeit is feltüntettük.
A Julius-gépen előállított torziós hullámoknál az ábrán az ordináták a kötőtűk szögelfordulásait vagy a kötőtűk végének kitéréseit jelentik.
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91,4. ábra -

A longitudinális hullámok pillanatképeit teljesen hasonlóan kapjuk meg, csak a pontok kitéréseit nem a terjedési irányra merőlegesen, hanem ennek
mentén jobbra és balra kell felmérnünk (91,5. ábra). Az ábra legalsó része azt is mutatja, hogy a hosszanti hullám pillanatképe a haránthulláméból
– vagy megfordítva – igen egyszerűen, körző segítségével leszármaztatható.
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91,5. ábra -

A pillanatképek alapján szemléletesen azt mondhatjuk, hogy a haránthullámoknál hullámhegyek és hullámvölgyek, a hosszanti hullámoknál pedig
sűrűsödések és ritkulások (összehúzódások és megnyúlások) terjednek tova. Az utóbbi az asztalra tett – vagy a 91,1. ábrához hasonlóan
felfüggesztett – hosszabb spirálrugóval jól szemléltethető. A maximális sűrűsödések és ritkulások nem a hullámhegyeknek és -völgyeknek, hanem
a közbülső helyeknek felelnek meg (91,5. ábra, alul). A fenti hullámoknál a pontsor részecskéi egyensúlyi helyzetük körül rezegnek, azaz átlagos
elmozdulásuk zérus: a hullámban általában nem az anyagi részecskék terjednek tova, hanem a rezgésállapot vagy az ezt jellemző fázis,7 továbbá
a rezgési energia és impulzus.

A hullám valamely pillanatképén két, egyenlő fázisban rezgő szomszédos pont távolságát, tehát pl. két szomszédos hullámhegynek vagy a hosszanti
hullámoknál két szomszédos sűrűsödési helynek egymástól való távolságát hullámhossznak (λ) nevezzük (91,6. ábra). Amint az pl. a 91,4. ábrán
látható, a hullámhossz az a távolság, amelyet a zavar a közegben a Τ teljes rezgésidő alatt megtesz, azaz λ = cT. Más alakban, Τ = 1/v miatt

 ((1). egyenlet)

a hullám terjedési sebessége egyenlő a rezgésszám és a hullámhossz szorzatával.

7 Ezért a c terjedési sebességet másképpen fázissebességnek is hívják.
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91,1. ábra -

3. A hullám egyenlete. A pontsor egyik részecskéjének, pl. az egyensúlyi helyzetében az Ο pontban, az x = 0 helyen levő részecskének harmonikus
rezgése a jól ismert

 ((2). egyenlet)

egyenlettel írható le.8 Az O-tól tetszőleges  távolságban levő részecske (91,6. ábra), amelyhez az O-ban keltett zavar t' = x/c idő alatt jut el,
t' idővel később kezdi meg rezgését. Ezért rezgésállapota a t időpillanatban (az esetleges amplitúdócsökkenéstől eltekintve) ugyanaz, mint az O-
ban levő részecskéé volt a t – t' = t – x/c időpillanatban, azaz

 ((3). egyenlet)

A φ = ω(t – x/c) + α fázis más alakban is írható: ω = 2πν és c = νλ miatt ugyanis

 ((4). egyenlet)

Így (3) alapján az x irányban c sebességgel haladó színuszhullám egyenlete:9

8 A ψ aszerint, amint hossz-, kereszt- vagy torziós hullámokról van szó, az eddig ξ -vel, η-val vagy φ-vel jelölt kitérést, ill. szögelfordulást jelenti.
9 Szimmetrikusabb alakban, a k = 1/λ „hullámszám” bevezetésével:

 ((5c). egyenlet)

Gyakran a k *= 2π/λ mennyiséget hívják hullámszámnak; ekkor ψ = a sin (ωt – k*x + α). Az ellentétes, azaz a (–x) irányban haladó hullám esetében x helyébe –x írandó.
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 ((5a–b). egyenlet)

Ez a kifejezés megadja a rezgésállapotot a pontsor bármely x helyén bármely t időpillanatban, annak hallgatólagos feltételezése mellett, hogy t és x
bármilyen értéket felvehet, azaz (5) időben és térben végtelen hosszú hullámvonulatnak felel meg. Egy véges hosszúságú hullámvonulatnál, amilyen
pl. a kötélen terjed, ha a kötél végével csak egy-két rezgést végeztetünk (91,7. ábra), a matematikai leírás jóval bonyolultabb. A véges hullámvonulat
elejét (az ábrán F) hullámfrontnak – hullámhomloknak – hívjuk.

91,7. ábra -

Az (5) egyenletből látható, hogy a pontsor egy tetszőlegesen választott x1 helyén a kitérés az idő színuszfüggvénye: ψ = a sin (2πt/T + α'), ahol α'
= α –2πx1/λ; e színuszfüggvény periódusa Τ = 1/v. Másrészt, egy tetszőlegesen választott t1 időpillanatban – pl. a kötélnek a 91,6. ábrán látható
pillanatképén – a kitérés az x hely színuszfüggvénye: ψ = a sin (–2πx /λ + α''), ahol α'' = α + 2πvt1; ennek a színuszfüggvénynek periódusa λ.
Más szavakkal, α színuszos hullám időben és térben periodikus jelenség, amelynek időbeli periódusa a Τ rezgésidő, térbeli periódusa pedig a λ
hullámhossz.

4. A hullámok polarizációja. A longitudinális hullámoknál, amelyeknél a rezgések a terjedési irány mentén mennek végbe, a terjedés x irányán kívül
nyilván nincsen más kitüntetett irány. A transzverzális hullámoknál ilyen irány lehetséges: ha pl. a kötél vége s így a kötél többi részecskéje is
állandóan a terjedési irányra merőleges y irányban, vagyis az xy síkban (pl, a rajz síkjában) rezeg, az y irány a másik kitüntetett irány. A hosszanti és
a haránthullámok közt e tekintetben fennálló alapvető különbséget más szóval úgy fejezzük ki, hogy a transzverzális hullámok „polárosak” lehetnek.
Speciálisan az imént említett esetben, amikor a rezgések tartósan egy meghatározott, a terjedési irányon átfektetett síkban mennek végbe, lineárisan
vagy síkban poláros hullámról beszélünk. Ha a kötél végét kör vagy ellipszis mentén mozgatjuk úgy, hogy a végpont cirkuláris vagy elliptikus rezgést
végezzen (87. § 2 a), akkor bizonyos késéssel a kötél többi pontja is ilyen rezgést végez, a kötélen cirkulárisan, ill. elliptikusan poláros hullám
halad végig. Ha a kötél végpontjának rezgésirányát gyorsan és rendszertelenül változtatjuk, az így keltett hullám – kitüntetett irány hiányában – nem
poláros. Ε hullám útjába keskeny rést állítva (91,8. ábra), ezen csak a rezgéseknek a réssel párhuzamos összetevői haladhatnak át, s így a rés mint
„polarizátor” segítségével síkban poláros hullámok állíthatók elő. Ε kérdésekkel részletesebben az elektromos és a fényhullámok polarizációjánál
foglalkozunk.
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91,8. ábra -

92. §. Egyenes mentén terjedő hullámok visszaverődése és interferenciája; állóhullámok

Eddig a hullámok terjedésénél a pontsort (kötelet) végtelen hosszúnak gondoltuk, ill. a jelenséget csak addig vettük figyelembe, amíg a pontsor egyik
végén keltett zavar a másik véghez nem ért. A végeken fellépő „visszaverődés” következtében az eddigiektől lényegesen különböző jelenségek
állhatnak elő. Közismert pl., hogy ha a kifeszített kötél egyik végét periodikusan mozgatjuk (a Melde-féle kísérletben motor és excenter, ill. vékonyabb
zsinór esetén hangvilla vagy elektromos csengő segítségével), akkor alkalmasan választott frekvenciáknál a 92,1. ábrán feltüntetett állóhullámok
alakulnak ki, amelyeknél állandóan nyugalomban levő, egyenlőközű „csomópontok” és maximális amplitúdóval rezgő „duzzadóhelyek” figyelhetők
meg. A jelenség értelmezése céljából először a pontsoron haladó hullámok visszaverődésével és interferenciájával kell foglalkoznunk.

92,1. ábra -

1. Visszaverődés. Az egyik végével szilárd falhoz erősített, kifeszített gumikötélnél a 91,3. ábránál már említett módon megfigyelhetjük, hogy a fal
felé haladó, hullámhegy alakú zavar a visszaverődés után mint hullámvölgy halad az ellentétes irányban (92,2. ábra). Ezt másképpen úgy fejezhetjük
ki, hogy rögzített végen való visszaverődésnél π (= 180°) fázisugrás lép fel. Ha viszont a gumikötelet hosszabb, vékony fonál közvetítésével erősítjük
a falhoz, úgyhogy a kötél vége gyakorlatilag szabadon elmozdulhat (92,3. ábra), akkor a hullámhegy a visszaverődés után is hullámhegy marad:
szabad végen való visszaverődésnél nincsen fázisugrás.
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92,2. ábra -

92,3. ábra -

2. Interferencia. Ha a pontsor Ο végén tartósan keltünk rezgéseket, akkor a pontsor másik vége felé haladó hullámok az onnan visszavert hullámokkal
találkoznak, és interferencia jön létre. Általánosan, interferencia néven foglaljuk össze azokat a jelenségeket, amelyek akkor keletkeznek, ha két
vagy több hullám(vonulat) valamely helyen találkozik. Periodikus hullámok és nem nagyon nagy rezgési amplitúdók esetén a tér adott Ρ pontjában
a rezgésállapot a 87.§-ban említett zavartalan szuperpozíció elve alapján az egyes hullámoknak megfelelő rezgések összetevésével adódik.

A „kötélhullámok” interferenciájára egyszerű példa a 92,4. ábrán vázolt kísérlet. A C pontban találkozó, egyforma AC és BC kötéldarabok A és Β
végeit az ezeket összekötő rúd segítségével ugyanazzal a frekvenciával és amplitúdóval rezgetjük, éspedig az a) esetben fáziskülönbség nélkül, a
b) esetben ellentétes fázissal, pl. úgy, hogy az R rudat a közepén átmenő tengely körül szakaszosan jobbra-balra forgatjuk. Az a) esetben a közös
CD kötéldarabon is hullámok figyelhetők meg, a b) esetbén viszont nem. Az értelmezés: az A-ból és a B-ből kiinduló, majd a CD mentén haladó 1 és
2 hulllámok között a C pontban az a) esetben zérus, a b) esetben π fáziskülönbség van, és ugyanez a fáziskülönbség áll fenn a CD szakasz minden
pontjában, mert hiszen a CD mentén a két egyenlő rezgésszámú hullám terjedési sebessége s így hullámhossza is ugyanaz. Amint azt mármost
a 87. § 1. a-ból tudjuk, 0 (vagy ± 2π, ±4π, …) fáziskülönbségnél maximális erősítés, ± π (vagy ± 3π, ± 5π, …) fáziskülönbségnél pedig maximális
gyengítés – egyenlő amplitúdók esetében teljes kioltás – következik be, úgyhogy a rezgések az a) esetben CD minden helyén erősítik, a b) esetben
pedig CD minden helyén kioltják egymást.
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92,4. ábra -

Ezt az eredményt analitikai úton is könnyen megkaphatjuk. Az x tengely mentén haladó két színuszhullámot, amelyek frekvenciája, rezgésiránya,
hullámhossza és amplitúdója egyenlő, de fázisállandójuk különböző, az A és Β gerjesztési helyektől számítva ugyanazon x távolságban (91,5b)
szerint a következő egyenletek írják le:

 ((1). egyenlet)

Α  átalakítással az eredő hullám:

 ((2). egyenlet)
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Ε hullám amplitúdója  amely speciálisan a 0, ill. π fáziskülönbség esetén 2a, ill. 0. – Az interferenciára nézve részletesebben l. 95. §.

3. Állóhullámok a pontsor mentén akkor keletkeznek, ha – pl. visszaverődés következtében – egymással szemben haladó, egyenlő frekvenciájú és
amplitúdójú hullámok interferálnak. Gondoljuk először az OQ pontsort olyan hosszúnak, hogy az O végén keltett színuszhullámoknak csak egyszeri
visszaverődését kell figyelembe vennünk (mert a Q-ban visszavert hullámok az O-ból csak sokára verődnek ismét vissza). A visszaverődés egyik
esetben szabad végen (92,5. ábra), a másik esetben rögzített végen (92,6. ábra) jöjjön létre. A Q vég felé haladó 1 és az onnan visszavert 2 hullám
eredőjét grafikusan megszerkeszthetjük.
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92,5. ábra 92,6. ábra -

A pontsort gondolatban a Q-n túl meghosszabbítjuk, és a meghosszabbított részen egy ellentétes irányba haladó hullámot veszünk fel, a
visszaverődésről mondottak alapján úgy, hogy az utóbbi hullámban a rezgés fázisa a Q pontban szabad vég esetén mindig megegyezzék, rögzített
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vég esetén pedig éppen ellentétes legyen annak a rezgésnek a fázisával, amelyet az eredeti 1 hullám a Q-ban létrehozna. Ennél az eljárásnál a
rögzített véget is szabadnak tekintjük, de a rögzítést olyan periodikus kényszererővel helyettesítjük, amely a Q végpontnak mindig ellentétes kitérést
adva, mint az eredeti hullám, a 2 hullámot keltené; ily módon a két hullám hatására a Q mindig nyugalomban van. A két hullám összetevésének
eredményét a visszaverődés kezdetétől számított t = 0, T/4, …, 5T/4 időpontokhoz tartozó pillanatképeken a 92,5. és 6. ábra vastagon kihúzott
görbéi mutatják.

Az eredményhez egyszerűbben jutunk el matematikai úton. Az hosszúságú pontsor Ο végén keltett 1 hullámban a rezgésállapot a Ρ pontban
(92,7. ábra) és a t időben:

 ((3). egyenlet)

92,7. ábra -

A szabad végen visszavert ψ2,sz hullámban – ha ez már P-ig eljutott – a rezgésállapotot a Ρ pontban és a t időben megkapjuk, ha (3)-ban x helyébe

az távolságot tesszük:

 ((4). egyenlet)

A rögzített végen visszavert ψ2,r hullám kifejezése ettől a π fázisugrás miatt π fázisállandóval különbözik, ami egy mínusz előjelnek felel meg:

 ((5). egyenlet)

Az eredő ψ = ψ1 + ψ2 hullám tehát, a sin α ± sin β-ra vonatkozó egyszerű átalakítással:

a) szabad vég esetén:  ((6). egyenlet)

b) rögzített vég esetén:  ((7). egyenlet)
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Mindkét egyenlet olyan, ν frekvenciájú harmonikus rezgést ír le, amelynek amplitúdója – a jobb oldali első tényező abszolút értéke – a pontsor mentén
periodikusan változik. Speciálisan a zérus amplitúdójú, azaz állandóan nyugalomban levő csomópontok helyét az a) esetben a cos [2π(l – x)/λ] =
0, vagyis a 2π(l – x)/λ = π/2, 3π/2, … egyenletből kapjuk, a b) esetben a sin [2π(l – x)/λ] = 0, azaz a 2π(l – x)/λ = 0, π, 2π, … egyenletből. Ezek
szerint a csomópontok

a) a szabad végtől  ((8). egyenlet)

b) a rögzített végtől  ((9). egyenlet)

távolságban vannak. Hasonlóan adódik a maximális amplitúdójú duzzadóhelyekre nézve – az a) esetben a cos [2π(l – x)/λ] = ± 1, a b) esetben a
sin [2π(l – x)/λ] = ± 1 egyenletből –, hogy a duzzadóhelyek távolsága

a) a szabad végtől  ((10). egyenlet)

b) a rögzített végtől  ((11). egyenlet)

A most vizsgált és az ezekhez hasonló jelenségeket találóan állóhullámoknak hívják. Míg ugyanis a haladó hullámoknál pl. a hullárahegy végigfut
a pontsoron, minden részecske eléri a maximális kitérést, addig az állóhullámoknál ez nem így van, itt pl. a csomópontok és a duzzadóhelyek
helyben maradnak. Amint láttuk, két szomszédos csomópont vagy duzzadóhely távolsága λ/2, az állóhullámmá összetevődő haladó hullámok
hulámhosszának a fele. A két szomszédos csomópont közti pontok ugyanabban a fázisban rezegnek, és minden csomópont ellentétes fázisban
rezgő pontokat választ el egymástól (92,8. ábra).

92,8. ábra -

Az elmondottak érvényesek természetesen a longitudinális állóhullámokra is, amelyeknél pl. a 92,8. ábrának az ebből a 91. §-ban megismert módon
leszármaztatható 92,9. ábra felel meg. A C csomópontoknál, amelyek környezetében a részecskék egymástól való távolsága viszonylag a legjobban
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változik, a sűrűsógingadozás a legnagyobb, a D duzzadóhelyéknél viszont a minimális távolságváltozás folytán a sűrűségingadozás minimális.
Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy a longitudinális állóhullámban a részecskerezgések csomópontjainak (duzzadóhelyeinek) a sűrűség és a nyomás
duzzadóhelyei (csomópontjai) felelnek meg.

92,9. ábra -

Az eddig figyelembe nem vett ismételt visszaverődések a jelenséget bonyolulttá tehetik. Egyszerűek azonban a viszonyok, jól kialakulhatnak az
állóhullámok akkor, ha azok a csomópontok, amelyek a Q végen visszavert ψ2 hullámnak az Ο végen való visszaverődésénél keletkeznének, az
előzőkkel egybeesnek. Ez a feltétel természetesen megszorítást jelent a λ hullámhosszra, s így a ν = c/λ rezgésszámra nézve. Amint azt a 92,10.
ábrák alapján beláthatjuk, az l hosszúságú pontsoron csak olyan λn hullámhosszú állóhullámok alakulhatnak ki, hogy

 ((12a–c). egyenlet)10

10 Az Ο végén rezgetett kötélen az első duzzadóhely a 92,1. ábra szerint nem O-nál, hanem ettől közelítőleg λ/4 távolságban alakul ki, úgyhogy az O vég rögzített végnek (csomópontnak) tekinthető.



III. rész. REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK; HANGTAN

491

92,10. ábra -

Mivel az állóhullámban a pontsor mindegyik pontja ugyanazzal a frekvenciával és 0 vagy π fáziskülönbséggel rezeg, a sajátrezgések definíciója
szerint (90. §) a pontsor sajátrezgései állóhullámoknak tekinthetők, és így a pontsor sajátfrekvenciái:

 ((13). egyenlet)

ahol c a terjedési sebességet, λn a (12a–c)-vel meghatározott hullámhosszakat jelenti. A pontsornak (húrnak) és más testeknek sajátrezgéseire a
hangtanban visszatérünk.

93. §. Felületi hullámok (vízhullámok)

A többdimenziós hullámterjedés jelenségeinek tanulmányozására és demonstrálására szemléletességüknél fogva különösen alkalmasak a
vízhullámok – a víz és a nem nagy viszkozitású folyadékok szabad felszínén megfigyelhető felületi hullámok –, amelyek a hullám általános fogalmának
kialakulásánál is alapul szolgáltak.

Periodikus vízhullámokat igen egyszerűen előállíthatunk úgy, hogy lapos tálba öntött víz felszínének egyensúlyi állapotát színuszrezgést végző
csúccsal vagy más módon periodikusan megzavarjuk (Young, 1807; 93,1. ábra).11 A felszínen tovaterjedő hullámhegyek és -völgyek a rezgő csúccsal
keltett körhullámoknál koncentrikus köröket alkotnak, a rezgő léccel keltett „egyenes hullámoknál” pedig párhuzamos egyeneseket (fényképfelvételek
a 95. és a 96.§-ban). A kör- és az egyenes hullámoknak térbeli terjedésnél gömb-, ill. síkhullámok felelnek meg (94.§).

11 Egyszeri zavarnál, pl. a vízre ejtett cseppnél a beesés helyén levő vízrószecskék csak néhány rezgést végeznek, és ennek megfelelően csak néhány hullámhegyből és -völgyből álló hullámvonulat
keletkezik. – A „hullámtál” oldalai a zavaró visszaverődések elkerülése céljából lejtősek, a tál feneke pedig, ha a hullámokat ki akarjuk vetíteni, üveglap.
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93,1. ábra -

A vízhullámokban – amint azt pl. a vízben lebegő alumíniumrészecskék lefényképezésével kimutatták – a felszínen és a közelében levő vízrészecskék
általában jó megközelítéssel egyenletes körmozgást végeznek, és mozgásukat annál később kezdik meg, minél távolabb vannak a rezgéskeltés
helyétől. Ennek folytán, a 93,2. ábrán megszerkesztett pillanatképből láthatóan, a hullámhegyek meredekek, a hullámvölgyek laposak. A hullám
„profilja” tehát általában nem színuszgörbe, csak igen kis amplitúdók esetén tekinthető annak.

93,2. ábra -

Az ábra, amelyen a 0,1, …, 8 pontok a felszín egyes részecskéinek nyugalmi helyzetét jelzik, a 91,4. ábrához hasonlóan a t = T időpillanatra
vonatkozik. A Τ idő alatt a 0 részecske egy teljes kört írt le, az 1, 2, … 7,8 részecskék viszont körpályájuknak még csak 7/8, 6/8, … 1/8, 0-ad részét
tették meg, s így a körpályájukon nyíllal megjelölt helyeken vannak: az e helyeket összekötő, vastagon kihúzott görbe a hullám profilja. Mivel a
részecskék elmozdulása egyaránt tartalmaz a terjedés irányával párhuzamos és erre merőleges összetevőt, a hullám egyidejűleg longitudinális és
transzverzális hullámnak tekinthető.

Azokat a vízrészecskéket, amelyek valamely zavar folytán a vízszintes sík felszínnek megfelelő egyensúlyi helyzetükből kimozdulnak, részben a
nehézségi erő, részben a felületi feszültség téríti vissza az egyensúlyi helyzetbe. A folyadék felületén terjedő hullámok tehát nem rugalmas hullámok,
hanem keletkezésükben a nehézségi erő és a kapillaritás játszik szerepet. Itt nem részletezett hidrodinamikai meggondolások szerint elegendő mély
folyadékban a mindkét hatást lényeges mértékben tartalmazó „vegyes” felületi hullámok terjedési sebessége:
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 ((1). egyenlet)

ahol λ a hullámhossz, g a nehézségi gyorsulás, ϱ és α a folyadék sűrűsége, ill. felületi feszültsége.

Mint (1)-ből látható, nagyobb hullámhosszaknál (a víznél kb. λ > 5 cm-nél) gyakorlatilag csak a nehézségi erő, a néhány milliméteres hullámoknál
viszont csak a kapillaritás befolyása számottevő. Ε két esetnek megfelelően elég mély (h > λ/2) folyadékban az ún. nehézségi hullámok terjedési
sebessége:12

 ((2). egyenlet)

a kapilláris hullámoké pedig:

 ((3). egyenlet)

Sekély folyadékban a fenék a részecskék körmozgását, és ezzel c-t is lényegesen módosítja. Nevezetesen, a hullámhosszhoz képest igen kis h
mélységű folyadékban a nehézségi hullámok terjedési sebessége:

 ((4). egyenlet)

A legutóbbi eset kivételével a terjedési sebesség függ a hullámhossztól. Ez a jelenség az ún. diszperzió, amely speciálisan a (2) és (3) esetekben
azt jelenti, hogy a hosszabb nehézségi hullámok gyorsabban, a hosszabb kapilláris hullámok pedig lassabban haladnak, mint a rövidebbek.

Az (1) formula alapján egyszerű szélsőérték-számítással, a dc/dλ = 0 egyenletből adódik, hogy c-nek minimuma van: 
Víznél ez a lehetséges legkisebb sebesség 23 cm s–1, és ezzel a λ0 = 1,7 cm-es hullámok haladnak; a hosszabb hullámoknál a nehézségi erő, a
rövidebbeknél a kapillaritás szerepe a számottevőbb.

A nehézségi hullámok sebessége a (2) esetben, c2 = gλ/2π és c = λν miatt, így is írható:

 ((5). egyenlet)

12 Az általános formula: A gyök alatti második tényező értéke h > λ/2-nél ≈ 1, h = λ/10-nél 0,56, még kisebb h/λ-nál pedig közelítőleg 2πh/λ, úgyhogy ekkor az általános formula a
(4) kifejezésbe megy át.
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Ha a hullámokat – miként a „hullámtálban” – ν frekvenciájú zavar kelti, a vízrészecskék rezgésszáma is v, úgyhogy ez a megadott rezgésszám szabja
meg (5) szerint a c terjedési sebességet és a λ = c/v hullámhosszat is. Ha viszont a szél kelti a hullámokat, akkor a szól sebessége közvetlenül a
c-t határozza meg, ν és λ pedig (5)-ből és λ = c/v-ből adódnak. A tengeren c erős szélben 15 m s–1 is lehet, a megfelelő hullámhossz kereken 150
m; az amplitúdó a 10 m-t is meghaladhatja.

Az a tétel, hogy a hullámban a részecskék átlagosan a helyükön maradnak, a nagyobb amplitúdójú vízhullámoknál nem érvényes szigorúan: a
hullámterjedés irányában vízrészecskék is haladnak, s ezért a hullámok tárgyakat sodorhatnak a partra.

94. §. Térbeli hullámok. Energiaviszonyok a hullámterjedésnél; abszorpció

1. A kétdimenziós hullámterjedést illusztráló vízhullámokra gondolva, könnyen definiálhatók és szemléletessé válnak az általános, három dimenziós
terjedéssel kapcsolatos fogalmak is. Minden irányban kiterjedt közegben valamilyen zavar esetén általában térbeli hullámok keletkeznek, amelyek
a tér bizonyos tartományát töltik be; ezt a tartományt hullámtérnek nevezzük. A hullámtérnek azok a pontjai, amelyekben egy adott időpillanatban a
fizikai állapot – periodikus hullámoknál a rezgés fázisa – ugyanaz, hullámfelületet alkotnak. A hullámfelületek alakja szempontjából a legegyszerűbbek
a gömbhullámok és a síkhullámok, amelyeknél a hullámfelületek, azaz pl. a „hullámhegyeknek” megfelelő pontokat tartalmazó felületek gömbök, ill.
síkok; e hullámok kétdimenziós analogonjai a csúccsal, ill. léccel keltett vízhullámok. Homogén és izotrop közegben egy pontszerű Ο helyen keltett
zavar minden irányban egyenlő sebességgel terjed tova, úgyhogy ebben az esetben gömbhullám keletkezik. Az Ο centrumtól nagyobb távolságban,
egy kis nyílásszögű metszetnek megfelelő tartományban a gömbfelületrészek síkoknak tekinthetők (94,1. ábra), ebben a tartományban a hullám
jó megközelítéssel síkhullám. A hullámfelületekre merőleges görbék, az ún. hullámnormálisok, a gömbhullámoknál az Ο centrumból kiinduló, a
síkhullámoknál pedig egymással párhuzamos egyenesek. A hullámnormálisok ezekben az esetekben azonosak a sugarakkal, azokkal a vonalakkal,
amelyek mentén a hullám lényegében a 91. §-ban megismert módon terjed. (Általánosabb esetekre nézve l. alább.)

94,1. ábra -

Ezek szerint és (91,5) alapján az x irányban haladó harmonikus síkhullám egyenlete:
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 ((1). egyenlet)

Az x most az X tengelyre merőleges síkoknak az OYZ síktól mért távolságait jelenti (94,2. ábra) annak megfelelően, hogy a síkhullám definíciója
szerint a rezgésállapot pl. az x = x1 sík bármely Ρ pontjában ugyanaz, függetlenül a Ρ pont y és z koordinátáitól. Az ábrán mint pillanatképen a kihúzott
és a szaggatott vonallal jelzett síkok pl. a hullámhegyeknek és -völgyeknek, ill. longitudinális hullámokban a maximális sűrűsödések és ritkulások
helyeinek felelhetnek meg.

94,2. ábra -

A gömbhullám egyenlete (1)-hez hasonló, csak x helyébe az Ο centrumtól számított távolság lép, az amplitúdó pedig nem állandó,
hanem az r-rel fordítva arányos: a = a0/r = const/r. (Ez az energiatételből következik, l. alább; bonyolultabb gömbhullámoknál az a az iránytól, azaz
a ϑ, φ polárkoordinátáktól is függhet.) Eszerint az Ο centrumból kifelé haladó legegyszerűbb gömbhullám egyenlete:

 ((2). egyenlet)

A kétdimenziós körhullámok (93. §), továbbá a hengerhullámok –a hullámfelületek végtelen hosszú hengerek – amplitúdója

2. Ha egy rugalmas hullámban valamely m tömegű részecske a sin ωt harmonikus rezgést végez a Ρ pont környezetében, kinetikai és

potenciális energiájának összege (29,17) szerint:  A részecske helyett a közeg egy igen kis ΔV térfogatú,
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Δm tömegű elemét tekintve, azt gondolhatnók, hogy ennek teljes energiája s így a „térfogategységre eső energia”, a w = ΔW/ΔV

energiasűrűség  Valójában ez a kifejezés az alább említendő okokból csak az energiasűrűség időbeli középértékére érvényes, azaz rugalmas
színuszhullámokban a közepes energiasűrűség:

 ((3). egyenlet)

a közeg sűrűségével, a frekvencia és az amplitúdó négyzetével arányos; az a természetesen a szóban forgó helyhez tartozó amplitúdót jelenti.

A kinetikai energia sűrűsége a  síkhullámban nyilvánvalóan ϱv2/2, ahol a ν sebesség a ψ kitérés idő szerinti (parciális)
differenciálhányadosa:

 ((4). egyenlet)

A potenciális energiával kapcsolatban meg kell gondolnunk, hogy a rugalmas közegben nem különálló tömegpontok, hanem egymással rugalmas
kapcsolatban levő térfogatelemek szerepelnek, amelyeknek potenciális energiája az alakváltozásból származik. Az alakváltozás pedig, pl. a rugalmas
kötél esetében, amint azt a longitudinális hullámoknál külön is kiemeltük (91,5. ábra, alul és 94,3a ábra), a legnagyobb sebességű A, C, Ε elemeknél
a legnagyobb, és a legkisebb sebességű B, D, F elemeknél a legkisebb, vagyis a potenciális és a kinetikai energiák egyenlő fázissal változnak,
nem π/2 fáziskülönbséggel, mint egyetlen rezgő pontnál. Részletesebb dinamikai meggondolások szerint a potenciális energia sűrűsége nemcsak
ugyanúgy változik, mint wkin, hanem ezzel egyenlő, wpot = wkin. Ezért (4) alapján a rugalmas harmonikus síkhullámban az energiasűrűség:

 ((5). egyenlet)
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94,3. ábra -

A w tehát időben és térben periodikusan változik, az időben T/2, a térben λ/2 periódussal: a közegben az energiasűrűség s így az energia is
hullámszerűen, c sebességgel terjed tova, szemléletesen úgy, mintha a 94,3b ábra görbéje az x irányban c sebességgel eltolódnék.

Α w időbeli középértéke bármely helyen  a (3) kifejezés.

Mint már említettük, a hullámban energia terjed tova, más szóval energiaáramlás megy végbe, mert hiszen a hullám mindenkori elülső határát képező
hullámfrontnál a közegnek egyre újabb részei jönnek mozgásba. Ha az x irányban haladó síkhullám terében felvesszük a 94,4. ábra szerint a vastag
vonallal kihúzott Η hasábot, ennek jobb oldali q határfelületén a Τ rezgésidő alatt nyilván annyi W energia „áramlik” át, amennyi a q alapú és cT
magasságú hasábban van, azaz a  közepes energiasűrűség értelmezése szerint

 ((6). egyenlet)

94,4. ábra -
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Ugyanennyi energia áramlik be bal oldalról a Η hasábba, úgyhogy ebben az energia változatlan marad; ha azonban Η jobb oldali F lapja a t időpontban
a hullámfrontot jelenti, Τ idő múlva az F-től jobbra eső hasábban a W energia mint új energia jelenik meg.

A q felületen az „időegység alatt áthaladó energia”, a Ρ = W/T teljesítmény-dimenziójú, tehát pl. erg s–1-ben vagy wattban mért mennyiség az
energiaáramlás (közepes) erőssége:

 ((7). egyenlet)

A P-nek a felületegységre eső része az energiaáramlás (közepes) sűrűsége:

 ((8). egyenlet)

Ezt a mennyiséget gyakran a hullám intenzitásának hívják: CGS egysége az erg s–1/cm2, MKS egysége a watt/m2. Külön kiemeljük, hogy (3) szerint
együtt a hullám intenzitása az amplitúdó négyzetével arányos: Ι ~ a2.

Könnyen belátható, hogy – súrlódás, ill. abszorpció hiányában, l. alább – a síkhullám intenzitása a térben állandó, a gömbhullám intenzitása pedig
fordítva arányos az Ο centrumtól számított r távolság négyzetével (I ~ 1/r2). Ha ugyanis az O-ban levő „hullámforrás” által az időegység alatt kibocsátott
energia, más szóval a hullámforrás teljesítménye P0, akkor az időegység alatt ugyanakkora energiának kell áthaladnia bármely r sugarú, q = 4πr2

nagyságú gömbfelületen: Ρ = Iq = I· 4πr2 = P0, innen

 ((9). egyenlet)

azaz valóban I ~ 1/r2. Ebből és I ~ a2-ből következik az a (2)-nél már fel is használt eredmény, hogy a gömbhullám amplitúdója a távolsággal
fordítva arányos: a ~ 1/r. – Mivel a hullámforrás energiája az O-ból kiinduló sugarak mentén minden irányban tovaterjed, ezt az energiaáramlást
energiasugárzásnak is hívják.

3. A hullámok abszorpcióba (elnyelése) abban áll, hogy a rezgési energia egy része a közegben más energiaformává, pl. a rugalmas hullámoknál
a belső súrlódás folytán hővé alakul át, és emiatt a hullám amplitúdója és intenzitása a hullám útja mentén csökken. Ez a csökkenés a tapasztalat
szerint általában exponenciális: ha az x irányban haladó síkhullám intenzitása az x = 0 helyen I0, akkor x távolsággal odébb az intenzitást az

 ((10). egyenlet)

összefüggés adja meg. A μ – nem egységes elnevezéssel – a közeg abszorpciós együtthatója.

A (10) törvény abból a kézenfekvő feltevésből adódik, hogy az x és x + Δx síkok közti vékony rétegben elnyelt energia s ezzel a Δx szakaszon beálló
intenzitáscsökkenés (– ΔΙ) arányos az x helyen mért I intenzitással és a rétegvastagsággal: – ΔΙ = μΙΔx, vagy pontosabban, a határesetben]
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 ((11). egyenlet)

Ennek a differenciálegyenletnek a megoldása az „x = 0-nál I = I0” kezdeti feltétel mellett, amint az rögtön látható, valóban a (10) kifejezés.

Ι ~ a2 és (10) miatt az I -hez tartozó a amplitúdó: a = a0e–μ'x, ahol μ' = μ/2 (és a0 = const). Az ilyen a amplitúdójú]

 ((12). egyenlet)

síkhullám (térben) csillapított síkhullám.

95. §. Interferencia

1. Egyenlő frekvenciájú és hullámhosszú hullámok interferenciája (92. § 2.) egyszerűen és szépen bemutatható a vízhullámokkal úgy, hogy a
hullámtálban két, egymással mereven összekötött, s így ugyanabban az ütemben rezgő csúccsal az O1 és O2 centrumokban körhullámokat létesítünk.
Megfigyelhetjük (95,1. ábra), hogy a vízfelület bizonyos görbék mentén gyakorlatilag nyugalomban van, e görbék mentén a két hullám „kioltja
egymást”.
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95,1. ábra -
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95,2. ábra -

A jelenség szemléletesen értelmezhető a 95,2. ábra alapján. A hullámhegyeket és -völgyeket vastagon, ill. vékonyan kihúzott körök tüntetik fel,
úgyhogy két szomszédos koncentrikus kör távolsága λ/2. A 0 szimmetriaegyenes, valamint az ettől jobbra és balra fekvő 2 görbék mentén a két hullám
egyező fázissal találkozik (hullámhegyek a hullámhegyekkel és hullámvölgyek a hullámvölgyekkel), tehát itt az eredő hullám amplitúdója maximális;
az 1, 3 görbék mentén viszont, ahol a két hullám ellentétes fázissal (hullámhegy hullámvölggyel) tevődik össze, az eredő amplitúdó minimális. A

mutatkozó „interferenciagörbék” hiperbolák, mert az 1, 2, 3, … görbék azoknak a Ρ pontoknak a mértani helyei, amelyekre nézve az 
útkülönbség állandó, nevezetesen rendre ± λ/2, ± 2 λ/2, ± 3 λ/2, … . Térbeli hullámoknál, ha homogén és izotrop közegben az O1, O2 centrumokból
gömbhullámok indulnak ki, a hiperboláknak forgási hiperboloidok felelnek meg, amelyek az ábrának az O1 O2 egyenes körüli forgatásával adódnak.

Ezek szerint, ha a két hullámforrás rezgésfázisa ugyanaz, az interferencia-maximumok, ill. -minimumok azokon a helyeken vannak, amelyekre nézve
az útkülönbség a félhullámhossz páros, ill. páratlan számú többszöröse:

 ((1). egyenlet)
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Interferencia-jelenség akkor is létrejön, ha a két hullámforrás – vízhullámoknál a két csúcs – nem egyenlő, hanem ellentétes fázisban rezeg, vagy
általában a két rezgés között tetszés szerinti, de a rezgésidőhöz képest hosszú időn át állandó fáziskülönbség van. Ebben az esetben azt mondhatjuk,
hogy a két hullám koherens, interferenciaképes. Nem koherens hullámok esetén – pl. akkor, ha a vízfelület két helyére rendszertelenül kavicsokat
ejtünk – a hullámtér bármely kiszemelt pontjában a hullámvonulatok gyorsan és rendszertelenül változó fáziskülönbséggel találkoznak, és ezért
interferencia nem észlelhető.

A fent vizsgált interferencia-jelenségek analitikai tárgyalásánál azt az általánosabb esetet vesszük alapul, amikor a két hullámforrás rezgései közt
az O1 és O2 pontokban α fáziskülönbség van. A két hullám tehát:

 ((2). egyenlet)

az ai amplitúdók a 94. § szerint gömb-, ill. körhullámoknál az ri -vel, ill. fordítva arányosak. A két hullám valamely Ρ találkozási pontjában a két

fázis különbsége:  és így a 87. § 1. a) szerint P-ben az eredő rezgés amplitúdója maximális vagy minimális aszerint, amint]

 ((3). egyenlet)

Ε feltételből az α = 0 esetben rögtön (1) következik; más, de időben állandó α-nál a hiperbolák helyzete módosul, pl. α = π-nél a 95,2. ábrán a
maximumoknak és minimumoknak megfelelő hiperbolák helyet cserélnek.

2. Ha a hullámtálban két párhuzamos, egyenlő ütemben rezgő léccel keltünk rezgéseket, akkor az egymással szemben haladó, egyenlő frekvenciájú
és amplitúdójú hullám interferenciája (és visszaverődése) folytán a két léc között állóhullámok keletkeznek, hasonlóan, mint azt a 92. §-ban láttuk.13

Két és három dimenziós testekben a fentinél jóval bonyolultabb elrendeződésű állóhullámok is keletkezhetnek (101.§).

Két, közel egyenlő frekvenciájú és hullámhosszú hullám interferenciájának eredményeként a hullámtérben a rezgések összetevésénél a 87. § 1.
b)-ben megismert lebegések keletkezhetnek.

Abban az esetben, ha a két hullámban nem egy irányúak a rezgések, ezeket egy irányú komponensekre kell bontanunk, és az azonos irányú
komponensek interferenciáját külön-külön kell megvizsgálnunk.

Számos esetben, pl. hang- és fényjelenségeknél a „hullámtermészet” nem mutatkozik meg oly közvetlenül, mint a vízhullámoknál. Ezért igen fontos
az a megállapítás, hogy az interferencia tipikusan a hullámok ismertetőjele, észlelése bármely területen a kérdéses jelenség hullámtermészetének
bizonyítéka.

13 Ily módon, ismert ν rezgésszámú hangvillával, néhány milliméteres kapilláris állóhullámok állíthatók elő, és két szomszédos duzzadóhely λ/2 távolságát mérve, a (93,3) szerinti

egyenletből a folyadék α kapilláris állandóját meghatározhatjuk.
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96. §. A hullámok elhajlása, visszaverődése és törése

A hullámok terjedésénél fellépő jelenségeket és ezek legfontosabb, mindenfajta hullámra érvényesnek bizonyult törvényszerűségeit az alábbiakban
szintén a vízhullámokon fogjuk tanulmányozni; a jelenségek értelmezésére a következő paragrafusban kerül majd sor.

1. Elhajlás (diffrakció). Ha körhullámok útjába a hullámhosszhoz képest nagy nyílással ellátott lécet teszünk, a nyíláson áthaladó hullámokat jó
megközelítéssel az Ο gerjesztési centrumból a nyílás szélein át húzott sugarak határolják (l. a 96,1. ábrán az a pillanatfelvételt). Ebben az esetben
egyenes vonalú hullámterjedésről beszélhetünk, bár szigorúan véve a határok nem élesek, a hullámok kissé a határon kívüli részbe is behatolnak,
más szóval elhajlás lép fel. Jóval szembetűnőbb az elhajlás, ha a d résszélesség kb. egyenlő a hullámhosszal, vagy ennél csak néhányszor nagyobb
(a b ábrán d ≈ 3λ), a  esetben pedig az elhajlás egészen nagymértékű (c ábra): a pontszerű rés úgy szerepel, mintha belőle új körhullámok
indulnának ki.

96,1. ábra -

Hasonló elhajlásjelenségeket figyelhetünk meg, ha a hullámok útjába a rések helyett d szélességű akadályokat teszünk. Így pl. a 96,1b ábrának
megfelelő esetben (96,2. ábra, d ≈ 2λ) a hullámok észrevehetően behatolnak abba az „árnyéktérbe”, amelyben az egyenes vonalú terjedés alapján

nem várnánk hullámokat. Igen kicsiny akadály körül a 96,1c ábrához hasonlóan körhullámok keletkeznek, amelyek most teljes körökből
állanak, és viszonylag kisebb intenzitásnak. A hullámhosszhoz képest kicsiny akadályokon, réseken létrejövő elhajlást szórásnak nevezzük. További
példák az elhajlásjelenségekre: a 96,3. ábrán az egyenes hullámok egy fal szélét „kerülik meg”, a 96,4. ábrán egy d ≈ 3λ szélességű résen, a
96,5. ábrán egy „rácson” hajlanak el. Az utóbbi két esetben az elhajlított hullámok terében hasonló maximumok és minimumok láthatók, mint az
interferenciajelenségeknél.
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96,2. ábra -

96,3. ábra -

96,4. ábra -
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96,5. ábra -

Kísérleteink alapján – a részletekkel most nem foglalkozva – azt mondhatjuk, hogy a geometriai sugarakkal jellemezhető egyenes vonalú
hullámterjedés jó megközelítéssel akkor érvényes, ha a hullámtérben levő akadályok igen nagyok a hullámhosszhoz képest; ellenkező esetben
szembetűnő elhajlás vagy szórás lép fel.

A hullámoknál a geometriai értelemben vett sugarak általánosan úgy definiálhatók, mint azok a vonalak, amelyek mentén az energia tovaterjed;
e vonalak elvileg a hullámtérben alkalmasan elhelyezett diafragmákkal (mint pl. a 96,1a ábrán) határozhatók meg. A sugarak izotrop közegben
egybeesnek a hullámnormálisokkal, és homogén közegben egyenes, inhomogén közegben általában görbe vonalak (a folytonos törés miatt, l. alább).
A fizikai értelemben vett sugár, amely az optikában kialakult, sokszor hasznosnak bizonyult absztrakció, az a hullámalakzat, amely egy igen kis α
nyílásszögű kúpban terjedő gömbhullámból adódik az  határesetben, amikor a kúp egyenessé zsugorodik össze. A véges nyílásszögű kúpon
belül haladó gömbhullám végtelen sok sugárból álló sugárnyalábnak – a síkhullám párhuzamos sugárnyalábnak – tekinthető.

2. Visszaverődés (reflexió). Síkhullámoknak – a hullámtálban előállított egyenes hullámoknak – sík falról, másik esetben pedig görbült falról való
visszaverődését a 96,6., ill. 96,7. ábrák tüntetik fel; körhullámoknak sík falról való visszaverődése a régebbi 96,1. ábrák alsó részén figyelhető meg.

96,6. ábra -
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96,7. ábra -

A legegyszerűbb esetben, síkhullámoknak egy – a λ-hoz képest nagyméretű – sík falról való visszaverődésénél, legyen egy időpillanatban a fal felé

haladó egyik hullámfelületnek (pl. hullámhegynek) egy része A1B1 (96,8. ábra). Ha a fal nem lenne ott, ez a hullámfelület bizonyos τ idő alatt az 
helyzetbe tolódnék el, valójában azonban a visszaverődés miatt az A2PB2 törtvonal-alakot, újabb τ idő múlva az A3B3 alakot ölti; ez a tapasztalat

szerint „tükörképe” az  α' = α. A hullámfelületek helyett tekintsük most a hullámnormálisokat, azaz pl. az s „beeső sugarat” és az s' „visszavert
sugarat”, amelyek a Ρ pontban a falra emelt n beesési merőlegessel az α beesési szöget, ill. az n másik oldalán az α' visszaverődési szöget zárják
be. Ezekkel kifejezve a visszaverődés törvénye: a visszavert sugár a beeső sugár és a beesési merőleges meghatározta „beesési síkban” van, és a
visszaverődés szöge egyenlő a beesés szögével (α' = α). A törvény görbült falak és hullámfelületek esetén is érvényes, mert hiszen a (λ-hoz képest
nagy) fal egy Ρ pontjának kis környezetében a fal is és a hullámfelületek is síkoknak tekinthetők.

96,8. ábra -

A fentiek a szabályos visszaverődésre (tükrözésre) vonatkoztak, amelynél a visszaverő felület sima, azaz egyenetlenségei igen kicsinyek a
hullámhosszhoz képest. Ellenkező esetben diffúz visszaverődés áll elő: a bizonyos irányból beeső hullám az érdes felületről minden irányban
szétszórva verődik vissza.

3. Törés (refrakció). Ha a hullám két olyan közeg vagy tartomány határfelületéhez ér, amelyekben a terjedési sebesség különböző (c1 ≠ c2),
akkor általában a visszaverődésen kívül törés is fellép, azaz a második közegbe behatoló hullám terjedési iránya megváltozik. Ez a jelenség a
vízhullámoknál úgy demonstrálható, hogy pl. a hullámtál jobb oldalának egy háromszög alakú részén a víz mélységét üveglemezek berakásával
csökkentjük; ebben a részben a 93. § szerint a hullámok lassabban haladnak, és így – amint az a 96,9. ábrán látható – a síkhullámok a határfelületen
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valóban törést szenvednek. A visszaverődésnél mondottaknak megfelelően a 96,10. ábrán a hullámfelületeken kívül feltüntettük a Ρ pontba beeső
s1 sugarat, a megtört s2 sugarat, az α beesési és a β törési szöget is. Kísérletekkel kimutathatjuk – bár ez a vízhullámoknál kissé nehézkes –, hogy
az α változtatásával a β úgy változik, hogy a sin α/sin β hányados állandó, éspedig c1/c2-vel egyenlő. Ez az eredmény, amelynek általánosabb
megalapozására a 97.§-ban kerül sor, az izotrop közegekre vonatkozólag a törés törvénye: a megtört sugár a beesési síkban van, és a beesési és
a törési szög szinuszának viszonya egyenlő a terjedési sebességek viszonyával,

 ((1). egyenlet)

az n = c1/c2 hányados a 2 közegnek az 1-re vonatkoztatott törésmutatója.

96,9. ábra -

Pontosabb jelölése n21; az 1 közegnek a 2-re vonatkoztatott törésmutatója: n12 = 1/n21, amint ez pl. a 96,10. ábrán a sugarak irányának
megfordításából – s2 a beeső, s1 a megtört sugár – következik. Ha c2 < c1 és így β < α, akkor a sugár a „beesési merőleges felé törik” (96,10. ábra),
ha pedig c2 > c1, azaz β > α, akkor ellentétes értelemben (96,11. ábra). Az utóbbi esetben, amikor (1)-ben n < 1, a maximális β0 = 90° törési szöghöz
α 0 = arc sin n beesési szög tartozik; az ennél nagyobb α' beesési szögeknél törés helyett teljes visszaverődés jön létre, azaz a beeső hullám α'
visszaverődési szöggel az 1 közegbe tér vissza anélkül, hogy a 2 közegnek energiát adna át (l. a 96,11. ábrán az  sugarakat). Az említett
α0 szöget a teljes visszaverődés határszögének hívjuk.
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96,10. ábra -

96,11. ábra -

A töréssel magyarázható pl. az a tapasztalat, hogy az olyan tavak partjához, amelyek vize a part felé fokozatosan sekélyesedik, a vízhullámok
merőlegesen, azaz a parttal párhuzamos hullámfelületekkel érkeznek meg (96,12. ábra). A parthoz közeledő hullámok ugyanis, mivel sebességük a
sekélyesedés miatt egyre csökken, folytonosan törést szenvednek, úgyhogy a hullámfelületek a partnál már ezzel párhuzamosak lesznek. A jelenség
példa arra, hogy a hullámnormálisok vagy sugarak görbe vonalak is lehetnek.

96,12. ábra -

Ha a hullámtálba lencse alakú üveglemezeket teszünk úgy, hogy a megfelelő, lencse alakú részben a víz mélysége csak néhány milliméter
legyen, akkor e lapos vízréteg mint törő közeg a rá eső síkhullámokat „összegyűjti”: mögötte a hullámfelületek pontszerű résszé húzódnak össze,
majd ismét széttartanak (96,13. ábra). A visszaverődésnél a megfelelő jelenséget már a 96,7. ábrán láttuk. A visszaverődés és törés törvényei
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alapján tehát készíthetők olyan tükrök és lencsék, amelyek hatása folytán a („végtelen távoli” Ο pontból kiinduló) síkhullámok vagy az Ο pontból
kiinduló gömbhullámok közelítőleg szintén egy Ρ pontba futnak össze. Ez a Ρ pont, az Ο pont „képe”, a visszaverődés és a törés törvénye
alapján megszerkeszthető, s a szerkesztés szerint általában mint két vagy több sugár metszéspontja adódik. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy
a szerkesztés sugarai csak segédeszközök; valójában a képet az ábrák tanúsága szerint maguk a hullámok alakítják ki, és a képalkotásnál a
hullámoknak a tükör vagy lencse foglalatán mint nyíláson való elhajlása is lényeges, a sugárszerkesztésnél figyelmen kívül maradó szerepet játszik.
Ezekkel a kérdésekkel részletesebben a fénytanban foglalkozunk.

96,13. ábra -

97. §. A Huygens-féle és a Huygens–Fresnel-féle elv. A visszaverődés, a törés és az elhajlás értelmezése

A hullámok terjedésénél fellépő jelenségek értelmezésére Huygens 1678-ban igen alkalmasnak bizonyult elvet állított fel. Az alapgondolat azzal a
vízhullámoknál megismert jelenséggel illusztrálható, hogy a hullámok útjába tett pontszerű résből körhullámok, ill. a térben gömbhullámok indulnak ki
(96,1c ábra). Ennek alapján feltehető, hogy általában minden olyan pont, amelybe a hullám elért, ún. másodlagos vagy elemi hullámok kiindulópontja.
Ez a feltevés kézenfekvővé válik, ha meggondoljuk, hogy pl. a gömbhullám terében minden egyes részecske lényegében ugyanúgy rezeg, mint a
gömbhullámot keltő, valamilyen külső erő által rezgésben tartott részecske, s így lényegében e hullámforráshoz hasonlóan befolyásolja a környezetét.
Huygens szerint mármost, ha valamely időpillanatban egy F hullámfelület (vagy speciálisan a hullámfront) ismeretes, akkor egy későbbi időpillanatban
a hullámfelületet az F összes pontjaiból kiinduló, de intenzitásuk miatt egyenként nem észlelhető elemi hullámok burkoló felülete adja meg.
Összefoglalva, Huygens elve: Egy hullámfelület minden pontjából elemi (gömb-)hullámok indulnak ki, és egy későbbi időpontban a hullámfelület
ezeknek az elemi hullámoknak a burkoló felülete.

A Huygens-elv szerint tehát pl. egy gömbhullámnál az akadálytalan terjedés a 97,1. ábra szerint képzelhető el: Ha az Ο centrumból kiinduló hullám
egyik hullámfelülete – vagy a hullámfront – pl. a t1 időpontban az r = ct1 sugarú, csak részben felrajzolt FF gömbfelület, akkor t2 – t1 idő múlva
a hullámfelület az FF pontjaiból mint centrumokból c(t2 – t1) sugárral rajzolt gömbök elülső burkoló felülete,14 GG; ez nem más, mint az O-ból ct2
sugárral rajzolt gömbfelület. Ha az FF helyett a  időponthoz tartozó, sugarú F'F' hullámfelületet vesszük alapul, az ebből kiinduló elemi hullámok

14 A hátsó burkoló felületet a Huygens-elv későbbi, tökéletesebb alakja kizárja.
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burkoló felülete a t2 időpontban – az ábrán a szaggatott,  sugarú körök burkolója – szintén a GG hullámfelület. Ennek megszerkesztésénél
tehát bármely korábbi időponthoz tartozó hullámfelület felhasználható.

97,1. ábra -

A Huygens-elvből levezethető a visszaverődés és a törés törvénye. Legyen az 1 és a 2 közeg sík határfelületére (a 97,2. ábrán HH) eső síkhullám

egyik hullámfelülete a t = 0 időpillanatban AC, a  távolság megtételére szükséges idő pedig τ, úgyhogy d = c1 τ. Határozzuk meg a visszavert
és a megtört hullám hullámfelületét a t = τ időpillanatban! A Huygens-elv alapján feltehetjük, hogy a határfelület pontjaiból – rendre akkor, amikor
a beeső hullám e pontokat eléri – elemi hullámok indulnak ki. Így pl. az A, D, Ε pontok egymás után a t = 0, τ/2, τ időpillanatokban bocsátanak ki

egy-egy elemi gömbhullámot, ezeknek tehát a t = τ időben az 1 közegben rendre a  d/2, 0 sugarú gömbök felelnek meg; a 2 közegben,
amelyben a terjedési sebesség c2, a megfelelő gömbök sugara az előbbiekének c2/c1-szerese. Ily módon az elemi hullámok burkoló felülete az 1
közegben az EF sík, a 2 közegben az EG sík lesz, azaz EF a visszavert, EG pedig a megtört hullám hullámfelülete. Az AEC és az AEF háromszögek
egybevágósága miatt α' – α, ami egyértelmű a visszaverődés törvényével (96,8. ábra). Továbbá, az AEF és az AEG háromszögekből

ez pedig a törés törvénye (96,11. ábra). Arra a mélyebb kérdésre, hogy a beeső hullám intenzitásának hányadrésze esik a visszavert és a megtört
hullámra, a fenti egyszerű elmélet természetesen nem adhat választ.

97,2. ábra -
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Az elhajlásjelenségek értelmezésénél a Huygens-elv csak abban a tökéletesebb alakban bizonyult megfelelőnek, amelyet Fresnel adott meg 1819-
ben. Ez a Huygens–Fresnel-féle elv a „burkoló felületek” önkényesnek látszó feltételezését a sokkal kézenfekvőbb interferenciaelvvel helyettesíti,
vagyis azt mondja ki, hogy a hullámtérben a megfigyelhető hatást az (egyik ismert hullámfelűletből kiinduló, egymás közt koherens) elemi hullámok
interferenciája határozza meg.15

Eszerint pl. az Ο pontból kiinduló gömbhullámnál az AB nyílással ellátott ernyőn túl valamely Ρ pontban (97,3. ábra) a rezgésállapotot úgy kapjuk

meg, hogy az  gömbfelület pontjaiból kiinduló elemi hullámok által a Ρ pontban keltett rezgéseket összetesszük. Abban az esetben, ha a nyílás
d átmérője igen kicsiny a λ hullámhosszhoz képest, a P-be jutó elemi hullámok közti maximális útkülönbség (az ábrán ) jóval kisebb λ/2-nél,
bárhol is van a Ρ pont, és így az elemi hullámok a Ρ helyzetétől függetlenül erősítik egymást, azaz minden irányban észlelhető „szórás” lép fel (96.§).
Ha viszont d a λ-val egyenlő nagyságrendű, vagy λ-nál sokkal nagyobb, akkor az útkülönbségek elérhetik a λ/2-t és többszöröseit, tehát a P-be
érkező elemi hullámok interferenciája a Ρ pontban a Ρ helyzetétől függően nemcsak maximumot, hanem minimumot is eredményezhet (akár belül
van a Ρ pont az „egyenes vonalú terjedésnek” megfelelő ΟAB kúpon, akár kívül). A konkrét, de itt mellőzött számítások általában megerősítik a 96.§-
ban kísérletileg talált eredményeket (96,1–5. ábrák), és finomabb részletekre is vezetnek, amelyeket majd az optikában a fényelhajlás tárgyalásánál
fogunk megismerni.

97,3. ábra -

98. §. A rugalmas hullámok terjedési sebessége. A hullámegyenlet

1. A rugalmas hullámok terjedésénél az anyagi közeg részecskéi (térfogatelemei) közt fellépő rugalmas erők játszanak szerepet. Szilárd közegben pl.
az A térfogatelem (98,1. ábra) x irányú elmozdulásaként vagy rezgéseként megnyilvánuló zavar a nyomóerők folytán az x tengely menti, a nyíróerők
folytán pedig az y tengely menti szomszédos elemekre is átterjed, folyadékokban és gázokban viszont – számottevő nyíróerők hiányában – csak az

15 Hogy több gömbhullám interferenciájából teljesen „sima” felület alakulhatnak ki, azt egyszerűen megmutathatjuk úgy, hogy hullámtálban a víz felszínét pl. 8–10, egymáshoz közel fésűfogszerűen
elhelyezett csúccsal zavarjuk meg: az így keltett hullám a zavar helyétől nagyobb távolságban ugyanolyan, mint a síkhullám.
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előbbiekre. Ez annyit jelent, hogy a rugalmas hullámok közül a szilárd testekben mind longitudinális, mind transzverzális hullámok, a folyadékokban
és a gázokban viszont gyakorlatilag csak longitudinális hullámok lehetségesek.16

98,1. ábra -

A rugalmas hullámok terjedési sebessége néhány esetben egyszerű dinamikai megfontolásokkal meghatározható. Tekintsünk először egy vízszintes
lapon fekvő, hosszú, q keresztmetszetű homogén rudat, amelynek sűrűsége ϱ, nyújtási modulusa pedig E. Ha a rúd bal oldali végére a hosszirányban
igen rövid τ ideig F erő hat, pl. a rúd végére kalapáccsal ráütünk, akkor ez a rúd összenyomásában megnyilvánuló zavar longitudinális hullámként
halad jobbra bizonyos c sebességgel, és τ idő alatt l = cτ távolságra jut el; legyen a rúd hosszúsága éppen ez az l távolság. Ekkor a zavar terjedését
– amelyet szemléltethetünk is, ha a rúd helyett csavarrugót veszünk – a 98,2. ábra szerint képzelhetjük el.

98,2. ábra -

16 A folyadékokban és a gázokban belső súrlódás miatt keletkezhetnek ugyan transzverzális hullámok, de ezek éppen a belső súrlódás következtében már a hullámhossznak egy törtrészét kitevő
távolságban elhalnak. – A vízhullámok tudvalevően nem rugalmas hullámok, keletkezésük a fentiekkel nincs ellentétben.
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Az erőhatás kezdetekor, t = 0-nál még az egész rúd nyugalomban van; a t = τ időpontban a rúd bal oldali véglapja már valamilyen Δl-lel elmozdult,
a jobb oldali véglap még éppen nyugalomban van; a t = 2τ időben, az erőhatás megszűnte után τ idő múlva a jobb oldali véglap is elmozdult Δl-lel.
Az állandónak feltételezett F erő tehát az l hosszúságú rudat Δl-lel megrövidíti, azaz a Hooke-törvény szerint fennáll:

 ((1a–b). egyenlet)

Másrészt az ábra szerint az Fτ erőlökés hatására először a bal oldali véglap, majd egymás után valamennyi más keresztmetszet is elmozdul ν = Δl/
τ sebességgel, tehát végeredményben úgy számolhatunk, mintha ezzel a sebességgel az egész m = ϱqcτ tömegű rúd mozgott volna. Ezért (27,6)
szerint

 ((2). egyenlet)

Az F-et (1b)-ből behelyettesítve, egyszerűsítés után: Ε = ϱcl/τ = ϱc2, azaz c2 = E/ϱ. Eszerint a longitudinális hullám terjedési sebessége a rugalmas
rúdban (és ugyanígy egy kifeszített húrban):

 ((3). egyenlet)

Ettől a c hullámsebességtől, amely pl. az acélnál (E ≈ 20 000 kp/mm2, ϱ = 7,7 g/cm3) kereken 5 km/s, élesen megkülönböztetendő az anyagi
részecskék ν = Δl/τ sebessége; ez utóbbi az acélnál általában csak néhány cm/s.

Összehasonlításul megemlítjük, hogy az elmélet szerint a transzverzális hullámok terjedési sebessége a kifeszített húrban:

 ((4). egyenlet)

ahol F a q keresztmetszetű húrt feszítő erő, σ = F/q a feszültség a húrban.

A fenti „egydimenziós esetekkel” szemben egy minden irányban igen nagy kiterjedésű, homogén és izotrop szilárd közegben]

 ((5a–b). egyenlet)
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itt μ a Poisson-szám, G a nyírási modulus [l. (60,2) és (61,9b)].17 Az (5a) és a (3) sebességek azért különböznek egymástól, mert egy szabad rúdban
a megnyúlással harántösszehúzódás jár együtt, a végtelen kiterjedésű közegbe ágyazott rúdban azonban nem. A clong/ctrans viszony csak a Poisson-
számtól függ:

 ((7). egyenlet)

A sok anyagra vonatkozó μ ≈ 1/3 érték esetén clong ≈ 2ctrans; általánosan,  miatt (60. §) fennáll, hogy ugyanabban a szilárd közegben
a longitudinális hullámok sebessége nagyobb, mint a transzverzálisoké. Ezen alapszik pl., hogy a földrengéshullámoknál a kétféle hullám
megérkezésének időkülönbségéből meg lehet becsülni a földrengés centrumának az észlelés helyétől való távolságát. – A folyadékokban és
gázokban mutatkozó terjedési sebességre nézve l. 103. §.

2. A hullámegyenlet, A rugalmas rúdban fellépő zavart most általánosabban fogjuk vizsgálni, úgy, hogy a rúd egy igen kis darabjára az max = Fx
dinamikai alapegyenletet alkalmazzuk. Tegyük fel, hogy a kezdetben deformálatlan rúdnak a 98,3a ábrán megjelölt A eleme valamely zavar folytán
a t időpontban a b) ábrán A'-vel megjelölt állapotban van. Az eredetileg x helyen levő keresztmetszet elmozdulása a t időpontban legyen ξ = ξ (x,
t). Mivel ξ a t-n kívül az x-től is függ, a gyorsulás ξ-nek az idő szerinti második parciális differenciálhányadosa: ax = ∂2ξ/∂t2. Minthogy továbbá az A
elem tömege ϱqΔx, az max szorzatnak megfelel:

 ((8). egyenlet)

98,3. ábra -

17 Az (5b) egyúttal a torziós hullámok sebessége egy rúdban. A rúdban terjedő hajlítási hullámok sebességére bonyolultabb formula érvényes:

 ((6). egyenlet)

ahol I a q keresztmetszetű rúd felületi tehetetlenségi nyomatéka (61. §). A hullámhossztól való függés azt jelenti, hogy a hajlítási hullámoknál diszperzió lép fel.
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Jelöljük az eredetileg x és x + Δx helyeken levő véglapok elmozdulását ξ-vel, ill. ξ'-vel, az elmozdult véglapokra ható feszültségeket pedig σ-val, ill.
σ'-vel (σ = F/q). A Δx kicsinysége miatt jó megközelítéssel érvényes:

 ((9a–b). egyenlet)

(Ezek az egyenletek annak felelnek meg, hogy ξ' és σ' sorbafejtésénél a Δx elsőnél magasabb hatványait elhanyagoltuk; mindegyik parciális
differenciálhányadosnak az x helyhez és t időponthoz tartozó értéke veendő.) (ξ' – ξ)/Δx = ∂ξ/∂x nyilván a rúd tekintetbe vett elemének relatív
megnyúlása, amelyre nézve a (60,1) Hooke-törvény érvényességi határán belül fennáll:

 ((10a–b). egyenlet)

Ezek után a rúd A' elemére ható rugalmas erők eredője: q(σ' – σ) = q Δx∂σ/∂x, vagy (10b) miatt]

 ((11). egyenlet)

A Newton-féle második axióma alapján (8)-at (11)-gyel egyenlővé téve:

 ((12a–b). egyenlet)

Az utóbbi egyenlet a (3) szerinti E/ϱ = c2 összefüggés figyelembevételével (és ξ helyett a ψ jelöléssel) a fizika sok más területén is előforduló
„egydimenziós hullámegyenlet”:

 ((13). egyenlet)

amely ebben az alakban általánosan azt fejezi ki, hogy a tekintetbe vett közegben a ψ fizikai mennyiséggel jellemzett kicsiny zavar (pl. elmozdulás,
nyomás, elektromos térerősség, ill. ezeknek megváltozása) c sebességgel tovaterjedhet az x vagy a (–x) irányban.

A (13) hullámegyenlet másodrendű parciális differenciálegyenlet, amelynek – mint erről differenciálással könnyen meggyőződhetünk – egy speciális
megoldása az x irányban terjedő harmonikus síkhullámot leíró]

 ((14). egyenlet)

függvény. Jóval általánosabban: ha f(u) egy tetszőleges, az u argumentum szerint kétszer differenciálható függvény, a hullámegyenletet kielégíti

a vagy a
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 ((15). egyenlet)

kifejezés; differenciálással ezt is könnyen igazolhatjuk.

Α ψ =f(x – ct) megoldás az x irányban c sebességgel haladó (általában nem harmonikus) síkhullámot jelent, mert pl. a t = t1 időpillanatban az x = x1
síkban fennálló ψ = f(x1 – ct1) zavar a későbbi t2 időpillanatban abban az x2 síkban jelentkezik, amelyre nézve x2 – ct2 = x1 – ct1 vagy x2 = x1 + c(t2 –
t1), tehát ez az x2 sík az x1-től c(t2 – t1) távolságra van. Ez a terjedési folyamat az egydimenziós kötélnél vagy húrnál a 98,4. ábrával szemléltethető:
ha a t = 0 időpontban a húr alakját a ψ =f(x) görbe adja, egy későbbi t időpillanatban a húr alakja úgy adódik, hogy a fenti görbét ct szakasszal az
x irányban eltoljuk. Egy konkrét problémánál, pl. a két végén rögzített húr mozgásának meghatározásánál a hullámegyenletnek egyébként végtelen
sok megoldása közül az a megoldás keresendő, amely a megadott kezdeti feltételeken [pl. t = 0-nál legyen ψ = f(x)] kívül bizonyos határfeltételeknek
is eleget tesz; ez utóbbiak pl. a húrnál abban állnak, hogy a két végpontnak minden időpillanatban nyugalomban kell lennie.

98,4. ábra -

Csak megemlítjük, hogy az általánosabb, három koordinátától függő hullámok, pl. a gömbhullámok, a (13)-t is magában foglaló]

 ((16). egyenlet)

(háromdimenziós) hullámegyenletnek tesznek eleget.

99. §. Diszperzió és csoportsebesség

A rugalmas hullámokkal ellentétben a vízhullámoknál a terjedési sebesség általában függ a hullámhossztól, más szóval diszperzió lép fel (93.
§). Ezzel kapcsolatos pl. az a jelenség, hogy a tóba ejtett kővel vagy a hullámtálban egyszeri zavarral keltett, véges hosszúságú hullámvonulat
egészében véve más sebességgel halad, mint a benne foglalt néhány hullámhegy, ti. az utóbbiak a megfigyelés szerint a vonulathoz viszonyítva is
mozognak. A jelenség értelmezése céljából kissé részletesebben foglalkozunk véges hosszúságú nullámvonulatok egyes tulajdonságaival, amelyek
más területeken, pl. az optikában és a híradástechnikában is igen fontosak.
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Előkészítésül tegyük fel, hogy az x irányban több olyan színuszhullám halad, amelyeknek hullámhosszai csak kissé különböznek egymástól. Az ilyen
hullámok összetevődéséből származó hullámvonulatot hullámcsoportnak hívjuk. Egyszerűség kedvéért tekintsünk csak két, egyenlő amplitúdójú
hullámot (1 és 2), amelyeknek a hullámhossza λ és λ + Δλ; a terjedési vagy fázissebesség, amellyel pl. egy hullámhegy halad (91. §) c és c + Δc (a
frekvencia pedig ν és ν + Δν). Ebben az esetben az 1 és 2 hullámok eredőjének, azaz a hullámcsoportnak a 99,1. ábrán mint pillanatképen feltüntetett,
a 87. §-ban megismert „lebegési görbe” felel meg, csak most az abszcisszatengely nem az idő-, hanem az x tengely. Egy későbbi időpillanatban az
1 és 2 hullámok tovaterjedése miatt pl. az A, Β amplitúdóminimumok és az Μ amplitúdómaximum is más helyen lesznek, és az a sebesség, amellyel
pl. az amplitúdómaximum az x irányban halad, a csoportsebesség (c*).

99,1. ábra -

Diszperzió hiányában, vagyis ha az 1 és 2 hullámok ugyanazzal a c fázissebességgel haladnának – ha az 1 és 2 görbék egyaránt c sebességgel
tolódnának el –, nyilvánvalóan az Μ maximum is ezzel a sebességgel haladna, azaz a c* csoportsebesség egyenlő lenne a fázissebességgel.
Diszperzió esetén azonban, amikor  c* és c különböznek egymástól. Gondoljuk el, hogy pl. a t = 0-ra vonatkozó 99,2a ábra 2 görbéjét
Δc-vel nagyobb sebességgel toljuk el, mint az 1 görbét. Ezáltal a Δλ = Δc τ-ból adódó τ = Δλ/Δc idő múlva a C2 hullámhegy a C1-gyel éppen fedésbe
kerül, s így a t = τ időben a fedés helyén van az Μ maximum (b ábra). Az Μ tehát τ idő alatt λ-val elmarad az 1 hullámhoz képest, más szóval az Μ
sebessége a c-nél λ/τ-val kisebb: c* = c – λ/τ. Innen az említett  értékkel adódik a csoportsebesség és a fázissebesség kapcsolatát
kifejező Rayleigh-féle egyenlet (1881):

 ((1). egyenlet)
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99,2. ábra -

Ez az egyenlet akárhány színuszhullámból álló csoportra is érvényes, ha a színuszhullámok hullámhosszai olyan keskeny Δλ sávba esnek, amelyen
belül a c és a λdc/dλ mennyiségek állandóknak tekinthetők.

A c* csoportsebesség tehát kisebb vagy nagyobb a c fázissebességnél aszerint, amint c a hullámhosszal nő (ún. normális diszperzió, dc/dλ > 0) vagy

csökken (anomális diszperzió, dc/dλ < 0). Az első esetre példaként szolgálhatnak a nehézségi vízhullámok: (93,2) szerint  és így (1) alapján

 A második eset valósul meg a kapilláris hullámoknál, amelyeknél a (93,3) szerinti  egyszerű számítással c*
= 3c/2 adódik.

A nehézségi hullámoknál a 99,1. ábrának megfelelő jelenség úgy demonstrálható, hogy a hullámokat olyan csúccsal állítjuk elő, amely lebegést – két
kissé különböző frekvenciájú rezgésből összetett rezgést – végez. Megfigyelhetjük, hogy az elöl és hátul közelítőleg nyugvó vízfelület által határolt
AMB „csoport” valóban kb. feleakkora sebességgel halad, mint a benne foglalt hullámhegyek bármelyike; egy hullámhegy tehát a hátsó Β végnél
keletkezik, áthalad a csoporton, majd a csoport A elején eltűnik.

A hullámcsoportok és a csoportsebesség jelentőségéről röviden az alábbiakat jegyezzük meg. Egy szigorúan harmonikus (vagy, az optikából átvett
szóval „monokromatikus”) hullám, a sin 2π(vt – x/λ), amely a c = νλ fázissebességgel terjed, végtelen hosszú hullámvonulatnak felel meg. A
valóságban azonban mindig véges hosszúságú hullám vonulatokkal van dolgunk, így pl. jelet adni – ha e célra hullámokat alkalmazunk – csak
valamely folyamat be- és kikapcsolásával előálló véges hullámvonulattal lehet. Egy ilyen hullámvonulat, azaz pl. a 98,4. ábrán az adott időpillanatban
az f(x) görbének megfelelő jel, a Fourier-féle integráltétel szerint (87. §) mindig összetehető harmonikus hullámokból, amelyek hullámhosszai bizonyos
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(λ1– λ2) intervallumot töltenek be. Ez a „hullámsáv” a számítások szerint annál szélesebb, minél rövidebb a hullámvonulat, azaz a jel. Hosszú jel
esetén a hullámsáv olyan kicsiny (Δλ) lehet, hogy a jel egyetlen hullámcsoportnak tekinthető, amely diszperzió esetén a gyakorlatilag egységes c*
csoportsebességgel (diszperzió hiányában pedig a c fázissebességgel) terjed, és így alakját gyakorlatilag megtartja. Igen rövid jel esetében viszont a
λ1– λ2 hullámsáv olyan széles, hogy a jelet csak több hullámcsoportból lehet felépíteni, amelyek egyenként a Δλ1 …, Δλn keskeny sávoknak felelnek

meg, és diszperzióval bíró közegben az észrevehetően különböző  sebességekkel haladnak. Így könnyen belátható, hogy diszperzió esetén
a rövid hullámvonulat a terjedés folyamán „szétszóródik”, azaz a rövid jel alakja megváltozik.

A fenti általános törvényszerűséget jól illusztrálja a bevezetőben említett kísérlet: mélyebb víz felszínének egy léc egyszeri bemártásával való
megzavarása után a felszín az egymás utáni t1, t2, t3 időpontokban a 99,3. ábrán vázolt alakot ölti. Látható, hogy az eleinte rövid hullámvonulat – a t1
időpontban még rövid „jel” – később egyre inkább szétfolyik, éspedig a nehézségi hullámoknál fennálló normális diszperzió (dc/dλ > 0) miatt úgy, hogy
a „hosszabb hullámok” megelőzik a rövidebbeket. Ezek a hullámok, amelyek pl. a t3-ra vonatkozó görbén a különböző hosszúságú színuszgörbe-
szakaszoknak felelnek meg, nem szigorúan harmonikus hullámok, hanem egyenként kicsiny (Δλ1 …, Δλn) sávszélességű hullámcsoportok. A kísérlet
eredményét az optika nyelvén úgy fejezhetjük ki, hogy a szélesebb λ1– λ2 sávban folytonos spektrummal rendelkező jel a diszperzió folytán kis
sávszélességű „spektrumvonalakra” bomlik fel.

99,3. ábra -
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C) HANGTAN (AKUSZTIKA)
100. §. A hangtan tárgya. Hangérzetek. Hangmagasság és hangszínezet

1. A hang szó többféle értelemben, ill. több fogalom gyűjtőneveként használatos: mint fizikai fogalom az észlelő tudatától függetlenül meglevő
hangjelenséget, mint élettani (fiziológiai) és lélektani (pszichológiai) fogalom pedig hangérzetet, ill. hangélményt fejez ki. Hangérzetet a kísérletek
tanúsága szerint általában olyan – megfelelő amplitúdójú – mechanikai rezgések váltanak ki, amelyek frekvenciája mintegy 20 Hz (s–1) és 16
000 Hz között van. Ε rezgések egy alkalmas rezgő rendszerből, a hangforrásból indulnak ki, és valamilyen rugalmas közeg, rendszerint a levegő
közvetítésével mint hanghullámok jutnak fülünkhöz. Légüres térben „nem terjed a hang”, amint arról pl. légszivattyú burája alá helyezett villanycsengő
működtetésével meggyőződhetünk.

Manapság fizikai értelemben hangnak nevezik általában a valamilyen rugalmas közegben fellépő mechanikai rezgéseket és hullámokat. Speciálisan,
a frekvencia szerinti felosztás szerint a hallható hang olyan hang, amelynek (vagy legalább egy szinuszos összetevőjének) frekvenciája 20 Hz és
16 000 Hz közé, az átlagos hallástartományba esik; a 20 Hz-nél kisebb frekvenciájú hang neve infrahang (vagy rengés), a 16 000 Hz-nél nagyobb
frekvenciájúé ultrahang, a 108 Hz = 100 megahertznél nagyobb frekvenciájú hangot pedig sokan hiperhangnak hívják.

A fentiek alapján a tágabb értelemben vett hangtan vagy akusztika a tisztán fizikai problémákon kívül szoros kapcsolatban áll élet- és lélektani,
zenei, továbbá igen fontos gyakorlati kérdésekkel, és ennek megfelelően több, egymástól élesen el nem határolható területet, ill. határterületet
ölel fel. Ilyenek: az elsősorban magukat a hangrezgéseket és hanghullámokat vizsgáló fizikai hangtan, a hallásnál és a beszédnél fellépő
folyamatokat tanulmányozó fiziológiai hangtan, a zenei hangtan, az építészeti hangtan – ezen belül a teremakusztika –, továbbá a modern akusztikai
kutatásokat rendkívüli mértékben előmozdító elektroakusztika; ennek körébe tartoznak az elektromos úton való hangkeltés, hangerősítés, hangátvitel,
hangelemzés, hangrögzítés és hasonló kérdések, tehát egyebek közt a rádió és a hangosfilm akusztikai vonatkozású problémái is. Tárgyalásunkban
lényegében a fizikai hangtan elemeire szorítkozunk, de a megfelelő helyeken a legfontosabb élettani, lélektani, zenei és gyakorlati vonatkozásokra
is kitérünk.

2. Hangérzetek. Először röviden azzal a közelfekvő kérdéssel foglalkozunk, hogy a különböző hangérzeteknek, a szubjektív jellegű
hangbenyomásoknak milyen objektív jelenségek, ill. tulajdonságok felelnek meg. A hangérzeteket három fő csoportba szokták sorolni, a zenei
hangok, a zörejek és a dörejek (durranások, csattanások) csoportjába. Az említett érzeteket kiváltó hangok elemzésével, pl. hangvillánál a rezgések
felrajzoltatásával, más esetekben pedig a 107. §-ban ismertetendő módszerekkel megállapítható: a zenei hang az esetleg fellépő kis csillapítástól
eltekintve periodikus rezgésnek felel meg, amely a Τ rezgésidőhöz képest hosszú ideig tart; a zörej szabálytalan, nem periodikus rezgés, a dörej
pedig lökésszerű állapotváltozás, rövid időtartamú „hanglökés” (100,1a–c ábrák).
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100,1. ábra -

A Fourier-tétel alapján (87. § 3.) a zenei hang színképe (spektruma) valamilyen ν frekvenciájú alaprezgésből vagy alaphangból és a 2v, 3v, …
frekvenciájú, az alaphanghoz harmonikus felhangokból áll, a zörej színképe viszont általában folytonos, vagy pedig igen sok olyan rezgésből tevődik
össze, amelyek frekvenciáinak arányai nem racionális számok. Speciálisan az olyan zenei hangot, amelynek harmonikus, azaz szinuszos rezgés felel
meg, tisztahangnak hívjuk. Ez a „legegyszerűbb” hang, amelynek színképe egyetlen vonalból áll, pl. vonóval rezgésbe hozott hangvillával állítható elő.

A zenei hangok – a továbbiakban főleg ezekkel foglalkozunk – érzeteink szerint erősség (hangosság), magasság és színezet tekintetében
különbözhetnek egymástól. A lassan csillapodó rezgést végző hangvilla egyre gyengülő hangja arra utal, hogy a hangerősség a rezgések
amplitúdójától függ. Pontosabban, a tér valamely helyén uralkodó fizikai hangerősségen vagy hangintenzitáson a hanghullám intenzitását értjük,

azaz – síkhullám esetén – (94,8 és 3) szerint az mennyiséget (részletesebben l. 106. §).

3. A hangmagasság – amint azt hangvillák rezgéseinek felrajzoltatásával megállapíthatjuk – a rezgés (alaprezgés) frekvenciájától függ úgy,
hogy magasabb hangnak nagyobb frekvencia felel meg (Galilei). Erre az eredményre még egyszerűbben eljuthatunk forgó fogaskerékhez tartott
kartonlappal (Savart-féle sziréna) vagy a Seebeck-féle lyukszirénával (100,2. ábra), amelynek fő része koncentrikus körök mentén egyenlő közű
lyukakkal ellátott korong. Ha az egyenletesen forgó Κ korong valamelyik lyuksorára a C csövön át levegőáramot fújtatunk, a légáram periodikus
megszakítása folytán a levegőben nyomásingadozások, azaz hanghullámok jönnek létre; ezek frekvenciája számértékben egyenlő a C fúvóka előtt
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az időegység alatt elhaladó lyukak számával, és így könnyen meghatározható. A viszonylag erősebb hangot adó Cagniard de la Tour-féle szirénában
(100,3. ábra) a ferde furatokkal ellátott felső korongot az alsó korongnak ugyancsak ferde furatain átfújtatott levegő hajtja, mint egy turbinát; a
készüléket gyakran fordulatszámlálóval látják el.

100,2. ábra -
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100,3. ábra -

A fentiek alapján a hangmagasság objektív mértékéül a frekvencia szolgál. Valamely hang frekvenciájának meghatározása, azaz a hangmagasság
mérése céljából pl. úgy járhatunk el, hogy egy sziréna fordulatszámát addig változtatjuk, amíg a sziréna hangjának frekvenciája megegyezik a vizsgált
hang frekvenciájával. A megegyezés pontosan megállapítható, mert kissé különböző frekvenciák esetén a 87. § 1. b) szerint hanglebegés lép fel,
s így ennek megszűnése jelzi a frekvenciák egyenlőségét. Manapság a hangmagasság mérésére szirénák helyett elektroncsöves hangforrásokat,
hangfrekvenciás generátorokat használnak, amelyek hangja frekvencia és intenzitás szerint is könnyen és pontosan szabályozható.

Két hang viszonylagos magasságának szubjektív megítélésénél a tapasztalat szerint a frekvenciák viszonya, a v2/v1 hányados a mérvadó, amelyet
hangköznek (intervallumnak) nevezünk. A 2 : 1 arányú hangköz az oktáv, a magasabb hang a mélyebbnek az oktávja. Az egymástól oktáv
„távolságban” álló hangok között nagyfokú hasonlóságot érzékelünk. Az átlagos hallástartomány (20 Hz–16 000 Hz) közel 10 oktávnak felel meg,
a beszédhang átlagos terjedelme csak kb. 1 oktáv (férfiaknál 100 és 200 Hz, nőknél 150 és 300 Hz között), a zenében általában használt hangoké
kb. 7 oktáv (30 Hz–5000 Hz).

4. A hangszín(ezet). Különböző hangforrások egyenlő magasságú (alapfrekvenciájú) hangjai között általában „színezetbeli” különbséget veszünk
észre, így pl. a hegedű és a fuvola ugyanolyan magasságú hangjait meg tudjuk különböztetni egymástól. A már említett és a későbbiekben még sorra
kerülő rezgéselemzés eredményei szerint a hangszínezetet az alaphanghoz csatlakozó felhangok frekvenciája és viszonylagos erőssége, azaz a
hang rezgési spektruma szabja meg (Helmholtz, 1863). Ha tehát a vizsgált zenei hangot – az f(t) hangrezgést – a (87,17) szerinti f(t) = c1 sin (ωt +
γ1) + c2 sin (2ωt + γ2) + … Fourier-sorral állítjuk elő, a hangszínezet a rezgések c1, c2, … amplitúdóinak arányától függ, a rezgések γi fázisállandói a
hangszínezetet általában nem befolyásoljak (Ohm, 1843). Így pl. a korábbi 87,6a és b ábrán feltüntetett két eredő rezgésnek, bár e két rezgésgörbe
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alakja a részrezgések közti különböző fáziskülönbség miatt lényegesen eltérő, ugyanaz a hangszínezet felel meg, mert a két eredő rezgés spektruma
ugyanaz (mindkettőnél c2 : c1 = 1 : 2).

A hangszínezetet meghatározó hangspektrum a hangforrás természetén kívül a hangkeltés módjától is függ, pl. ugyanaz a húr más-más színezetű
hangot ad, ha pengetéssel vagy vonóval hozzuk rezgésbe. Aszerint, amint a felhangok közül a mélyebbek vagy a magasabbak uralkodnak, a hangot
tompának vagy élesnek találjuk. A rádiókészülékeknél közismert hangtompítás pl. abban áll, hogy a hangszínszabályozóval a hangból a magas
felhangokat elektromos úton „kiszűrjük”. A felhangok nélküli, színuszrezgésnek megfelelő tisztahang színtelennek, üresnek tűnik. – A hangmagasság
és a hangszínezet egyes kérdéseire a későbbiekben még visszatérünk.

101. §. Hangforrások; hangsugárzás. Húrok, pálcák, hártyák és lemezek rezgései

1. Hangforrások gyanánt a legtöbb esetben rugalmas szilárd testek – húrok, pálcák, lemezek – és levegőoszlopok szolgálnak. Ha a rugalmas test
valamely helyén az egyensúlyi állapotot megzavarjuk, az erről a helyről kiinduló és a test határairól visszaverődő hullámok interferenciájából általában
állóhullámok keletkeznek (92. §), amelyekben bizonyos „csomóhelyek” kivételével a test pontjai egyenlő vagy ellentétes fázisú rezgéseket végeznek.
A test ilyen rezgésállapotait sajátrezgéseknek, a megfelelő frekvenciákat sajátfrekvenciáknak nevezzük (90. §). A hangforrásoknál az egyik feladat
a lehetséges sajátfrekvenciák meghatározása.

Egy másik probléma, ill. követelmény az, hogy a hangforrások a velük érintkező közegben – rendszerint a levegőben – lehetőleg nagy intenzitású
hullámokat keltsenek, azaz jó hangsugárzók legyenek. Ezért az önmagukban rosszul sugárzó hangforrásokat, pl. a húrt és a hangvillát egy jobban
sugárzó, nagyobb felületű vagy térfogatú rendszerrel kapcsolják össze. Ezzel a kényszerrezgést végző „másodlagos hangforrással” akkor, ha egy
meghatározott frekvenciájú hang jó kisugárzása a cél – pl. a hangvillánál –, a rezonancia esetét valósítják meg. Ha viszont különböző frekvenciájú
hangokat kell lehetőleg egyenletesen kisugároztatni, mint pl. a hegedűnél, a hangszórónál, a rezonanciát gondosan kerülik, hogy torzítás ne lépjen
fel (89. §). Mindenesetre a másodlagos hangforrás a részhangok amplitúdóinak arányát s így a hangszínezetet kedvezően vagy hátrányosan
megváltoztathatja; nagy részben ezzel függ össze a hangszerek hangjának minősége.

A hangsugárzás szempontjából – másodlagos hangforrásként – az ideális test egy periodikusan kitáguló és összehúzódó „lélegző gömb” lenne,
amely teljesen szimmetrikus gömbhullámokat bocsátana ki. Jó sugárzási hatásfok érhető el olyan lemezzel, amely egy nagy, merev fal nyílásában
dugattyúszerűen ide-oda mozog; ennek az ún. dugattyúmembránnak és a hasonlóan működő kónikus hangszórónak sugárzása már nem minden
irányban egyenlő mértékű.

2. A húr rezgései. A húr rugalmas, rendszerint fémből vagy bélből készült, olyan kis keresztmetszetű fonál, amelyben gyakorlatilag csak a megnyújtás
kelt rugalmas erőt, a hajlítás nem. A húr ezért harántrezgéseket csak akkor végezhet, ha két végén kifeszítjük. Ekkor a húrban mint két rögzített
végű pontsorban a 92. § szerint csak olyan állóhullámok alakulhatnak ki, amelyeknél a húr l hosszúsága a λn hullámhossz felének egész számú
többszöröse: l = nλn/2 (n = 1, 2, …, 101,1. ábra; a két véget leszámítva, a csomópontok száma n – 1). A lehetséges sajátfrekvenciák a jól ismert

vn = c/λn formulából adódnak, ha ebbe a fent említett λn = 2l/n-et és a terjedési sebességnek (98,5) szerinti  értékét behelyettesítjük. Így
a harántrezgéseket végző húr sajátfrekvenciái:
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 ((1). egyenlet)

azaz a felhangok v2, v3, … frekvenciái az alaphang

 ((2). egyenlet)

frekvenciájának egész számú többszörösei, más szóval a felhangok az alaphang harmonikusai. A (2) formula (Mersenne, 1636; Taylor, 1715) szerint
a húr annál magasabb hangot ad, minél nagyobb a feszítő erő, minél rövidebb a húr, és minél kisebb a húr egységnyi hosszú darabjának tömege (qϱ).

101,1. ábra -

A húr rezgéseit kísérletileg egy hosszúkás fadobozon kifeszített húrral, a monokorddal tanulmányozhatjuk (101,2. ábra). Ha pl. az F feszítő erőt
megnégyszerezzük, vagy ha változatlan F mellett a rezgő húr hosszát – a középre betolt ékkel – a felére csökkentjük, mindkét esetben az eredetileg
kapott hang oktávját kapjuk, (2)-nek megfelelően.
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101,2. ábra -

Ha a húrt az AB = l hosszúság harmadának megfelelő C1 pontban ékkel alátámasztva, az A és C1 között pendítjük meg, a C2-ben is csomópont
keletkezik; ezt onnan láthatjuk, hogy a húrra tett apró papírlovasok közül a C2-nél levő lovas nyugalomban marad, a többiek viszont leesnek a
húrról. Hasonlóan, a  pontban való alátámasztásnál a  és csomópontok mutathatók ki (101,1. ábra). Ε kísérletekből kitűnik, hogy alkalmas
gerjesztéssel a húr felhangjai külön-külön előállíthatók.

Ha a megpendített húr közepét rezgések közben pl. lúdtollal vagy ujjal megérintjük, az eddig erősen hangzó alaphang megszűnik, de észrevehetően
hallható az oktávja – az első felhang –, a húr harmadában való megérintés esetén pedig a második felhang és így tovább. (Hasonlóan keletkeznek
a hegedű „üveghangjai”.) Ez azt mutatja, hogy a rezgő húrnál az alaphanggal egyidejűleg általában a felhangok is fellépnek; pl. a középen való
megérintésnél nyilván megszüntettük a középen duzzadóhellyel bíró alaprezgést, de nem befolyásoltuk az első felhangnak megfelelő részrezgést,
mert ennek a középen csomópontja van. Az alaphanggal egyidejűleg hangzó felhangok szabják meg a 100. § szerint a húr hangjának színezetét,
amely a rezgéskeltés módjától (pengetés, puha kalapáccsal való ütés, vonóval való végighúzás) és speciálisan pl. a pengetésnél a megpendítés
helyétől függ. Ha ugyanis a húrt pl. a hatodában pendítjük meg, az itt duzzadóhellyel bíró második felrezgés viszonylag erősen jelentkezik, a húr
harmadrészében való megpendítésénél viszont nem vagy alig, mivel itt ennek a rezgésnek csomópontja van. A felhangok jelenléte miatt a húr egy-
egy pontjának rezgése nem színuszrezgés, és hasonló okból a húr „pillanatképe” sem színuszgörbe. A húr valamely pontjának rezgési görbéje pl.
a 86,1. ábránál ismertetett módon, forgótükörrel vizsgálható.

A húr igen rossz hangsugárzó, mert egyrészt csak kis levegőmennyiséget hoz rezgésbe, másrészt pedig a rezgés közben a levegőben a húr
egyik oldalán nyomásnövekedés, a másikon nyomáscsökkenés keletkezik, és az ennek megfelelően 180°-os fáziskülönbséggel kiinduló két hullám
interferencia folytán gyengíti egymást. A sugárzás növelésére a monokordnál és a húros hangszereknél megfelelő fadoboz szolgál, amely a húrtól
átvett rezgéseket a levegőnek nagyobb felület mentén adja át.

A húr hosszanti rezgésbe is hozható, pl. úgy, hogy a húrt gyantázott posztóval a hosszirányban dörzsöljük. A sajátfrekvenciák (1) első részének

megfelelően: vn = nc/2l = nv1, de most (98,3) szerint  és így]
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 ((3). egyenlet)

Mivel Ε rendszerint sokkal nagyobb a harántrezgéseknél szereplő F/q feszültségnél, a hosszanti rezgések esetén a húr általában sokkal magasabb
hangot ad, mint harántrezgéseknél.

A hangszerek egyik nagy csoportját alkotó húros vagy kordofon hangszerek közül vonósak a hegedű, mélyhegedű, nagybőgő, gordonka és
alfajaik; pengetettek pl. a lant, gitár, mandolin, balalajka és hárfa, végül verővel ütött húros hangszerek a cimbalom, a zongora és a csembaló. Az
ütött hangszerekben minden hangnak külön húrja van, a vonósakban és a pengetettek egy részében a különböző hangokat a húrok hosszának
változtatásával képezik. A hangszínezetnek a rezgéskeltés módjától, helyétől és a „rezonanciaszekrénytől” való függését már említettük; a részletek
messze vezetnének. Az elektromos hangszerek egy részénél a húrok rezgései megfelelő ütemben változtatják egy elektroncső rácsfeszültségét s
így anódáramát, az áramingadozásokat pedig erősítés után hangszóróba vezetik. A kisugárzott hangenergiát tehát most nem a húr szolgáltatja, és
ezért – nem lévén kapcsolatban az energiáját elvonó rezonanciaszekrénnyel – rezgései csak lassan csillapodnak.

3. A pálcák rezgéseinél sokkal több változat lehetséges, mint a húrok rezgéseinél, mert az (egyenes) pálca akkor is rezeghet, ha két vége helyett
két másik helyen vagy csak egy helyen van rögzítve, pl. satuba befogva. A rezgéseknek megfelelő alakváltozások szerint a pálcáknál hosszanti
(nyújtási), torziós és hajlítási rezgések különböztethetők meg.

Egyik példaként a közepén befogott pálca hosszanti rezgéseit említjük meg, amelyek úgy állíthatók elő, hogy a pálca egyik végére hosszirányban
ráütünk, vagy pedig a fémpálcát gyantázott bőrrel – az üvegpálcát nedves parafával – dörzsöljük. A középen csomópontnak, a két végen
duzzadóhelynek kell lennie, úgyhogy az alaprezgésnél a pálca hossza a hullámhossz fele (l = λ1/2, miként a húrnál, a felhangoknál pedig l = 3λ2/2,
5λ3/2, …). Ezért a v1 alapfrekvenciát itt is a (3) formula adja, a felhangok pedig 3v1, 5v1, … frekvenciájúak.

A hajlítási rezgéseknél – a zenében ezek a fontosak – a kvantitatív összefüggések sokkal bonyolultabbak; a csomópontok nem egyenlő közűek, a
felhangok az alaphangnak nem harmonikusai. Példaként az egyik végén rögzített pálca hajlítási rezgései közül az első három részrezgést a 101,3.
ábra tünteti fel.
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101,3. ábra -

A megfelelő módon, puha kalapáccsal kis amplitúdójú rezgésbe hozott hangvilla a gerjesztés után rövid idő múlva gyakorlatilag csak az alaphangját
adja – tehát tisztahangot ad –, és ekkor a 101,4. ábrán vázolt hajlítási rezgéseket végzi; C1 és C2 a két csomópont. A hangvillák, sokszor elektromos
úton csillapítatlan rezgésben tartva, főleg frekvencianormáliák gyanánt használatosak, így pl. a hangszerek hangolásánál előírt, 440 Hz frekvenciájú
kamarahang (a') előállítására.
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101,4. ábra -

Maga a hangvilla rossz hangsugárzó, a húrnál említettekhez hasonló okokból. A hangsugárzás lényegesen jobb akkor, ha az egyik szár által keltett
két, 180°-os fáziskülönbséggel kiinduló hullám interferenciáját meggátoljuk: az egyik szárat a 101,5. ábra szerint nagyobb fal nyílásába helyezve,
az addig gyenge hang a fal mögött jól hallhatóvá válik. – Ha a kezünkben tartott rezgő hangvilla nyelét az asztalra tesszük, a hang erősebb, de
rövidebb ideig tart; az asztal lapja ugyanis elég jó hangsugárzó, de természetesen energiát von el a hangvillától, s így ennek rezgései gyorsabban
csillapodnak. A jó hangsugárzás biztosítására a hangvillát gyakran egy hosszúkás, egyik vagy mindkét végén nyitott „rezonanciaszekrényre” szerelik
(101,6. ábra), amelyet ebben az esetben úgy méreteznek, hogy a szekrénynek, ill. a benne levő levegőoszlopnak sajátfrekvenciája megegyezzék
a hangvilláéval. (Ehhez az egyik, ill. mindkét végén nyitott szekrénynek λ/4, ill. λ/2 hosszúságúnak kell lennie, ahol λ a hangvilla alaphangjának
megfelelő hullámhossz a levegőben, 1. pl. 102. §.)
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101,5. ábra -

101,6. ábra -

4. Membránok és lemezek rezgései. A teljesen hajlékony, csak keretre kifeszítve rezgésbe hozható hártya (membrán) a húrnak, a hajlítással
szemben ellenállást tanúsító lemez pedig a pálcának kétdimenziós megfelelője.18 Ha a membránt vagy lemezt pl. ütéssel vagy vonóval transzverzális
rezgésbe hozzuk, állóhullámok – sajátrezgések – alakulnak ki, amelyeknél bizonyos csomóvonalak mentén a rezgés amplitúdója állandóan zérus. A
csomóvonalakat úgy mutathatjuk ki, hogy a vízszintes membránra vagy lemezre finom homokot szórunk; a homok a csomóvonalakon gyűlik össze.
Az így nyerhető Chladni-féle hangábrák (1787) közül néhány egyszerűt, egy középen befogott négyzetes, ill. kör alakú lemeznél, a 101,7a–e ábrák

18 Gyakran a vékony lemezeket is membránoknak hívják (pl. telefon- és hangszórómembrán).
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tüntetnek fel. A lemezeket egyik oldaluk D helyén vonóval hozzuk rezgésbe, és egyidejűleg egy vagy két helyen (C) ujjunkkal megérintjük; a gerjesztés
D helye duzzadóhely, a C helyeken pedig csomóvonalak mennek át. A hang általában annál magasabb, minél több csomóvonal alakul ki.

101,7. ábra -

A harangok erősen meggörbített lemezeknek tekinthetők. Legmélyebb hangjuknak a 101,7a ábrához hasonlóan két, egymásra merőleges és a
felfüggesztési helyen találkozó csomóvonal felel meg. Ebben az esetben a rezgés a 101,8. ábra szerint képzelhető el. Hasonló csomóvonalak
mutathatók ki a vízzel részben megtöltött borospohárnál, ha szélén vonót húzunk végig.

101,8. ábra -
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Míg a húrok, valamint a téglalap és a kör alakú membránok sajátrezgései a megfelelő hullámegyenletek megoldásával kiszámíthatók, addig ez
a feladat a pálcák, de különösen a (sík vagy görbe) lemezek hajlítási rezgéseinél igen bonyolult, és csak egyes speciális esetekben bizonyult
megoldhatónak.

A membránok, pálcák és lemezek rezgésein alapuló „ütőhangszerek” közül a membrános vagy membranofon hangszerek csoportjába tartoznak
a különféle dobok, az ún. idiofon hangszerek csoportjába pedig a pálcákat tartalmazó harangjáték (acélzongora, cseleszta), xilofon, triangula stb.,
valamint a lemezrezgéseket felhasználó harang, réztányér, tamtam stb. Az említett hangszerek felhangjai általában nem harmonikusak, és pl.
a dobok, réztányér, tamtam, triangula az igen sok és közel egyenlő intenzitású felhang folytán nem meghatározott hangmagasságúak, hanem
„semleges hangúak”.

A telefonok és a hangszórók „membránjai” általában nem sajátrezgést végeznek, hanem kényszerrezgésükkel a hang kisugárzását biztosítják.

102. §. Levegőoszlopok rezgései; sípok

1. Annak kimutatására, hogy levegőoszlopokban, gázoszlopokban is állóhullámok – sajátrezgések – alakulhatnak ki, igen alkalmas a Kundt-féle
cső (1866; 102,1. ábra). Az Ü üvegcső egyik végét eltolható D dugattyú zárja el, a másik oldalon a csőbe középen befogott fém- vagy üvegpálca
nyúlik be a végére ragasztott, könnyű Κ koronggal. Az üvegcsőben kevés parafareszelék van. Ha a pálcát dörzsöléssel hosszanti rezgésbe hozzuk,
a D dugattyú eltolásával könnyen találunk olyan helyzetet, amelynél a légoszlopban – a K-ról kiinduló és a végeken visszaverődő longitudinális
hullámok interferenciája folytán – állóhullámok keletkeznek; ez észrevehető egyrészt a hang erősödéséből (rezonancia), másrészt abból, hogy a
parafareszelék a levegőrezgések C csomópontjaiban gyűlik össze. Ezek a mozgási csomópontok a 92. § szerint a nyomás duzzadóhelyei. A zárt
gázoszlop mindkét végén mozgási csomópont van.

102,1. ábra -

A Κ korong ugyan rezgéseket végez, de ezek amplitúdója sokkal kisebb, mint a rezonanciában levő gázoszlop részecskéinek rezgési amplitúdója
a duzzadóhelyeken, és ezért gyakorlatilag a Κ végen is mozgási csomópont alakulhat ki (a végénél rezgetett kötélhez hasonlóan, l. 92.§). – Az
állóhullámok a világítógázzal megtöltött Rubens-csőnél a gázlángok hosszúságáról ismerhetők fel (102,2. ábra).
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102,2. ábra -

A Kundt-csőben a szomszédos csomópontok λ/2 távolságának megmérésével közvetlenül adódik a λ hullámhossz, és így a rezgő pálca (s egyúttal a
rezgő gáz) ν frekvenciájának ismeretében, c = νλ alapján, meghatározható a hang terjedési sebessége a csövet betöltő levegőben vagy más gázban.
Relatív méréseknél még a λ-t sem kell ismernünk, mert ha ugyanannak a pálcának alkalmazásával egymás után megmérjük a csövet megtöltő 1 és
2 gázokban a λ1 és λ2 hullámhosszakat, a sebességek aránya nyilvánvalóan: c1/c2 = λ1/λ2. Meghatározható a hangsebesség – a hosszanti hullámok
sebessége – a pálca anyagában is: c' = νλ', ahol λ' a 102,1. ábra szerint a középen befogott pálca hosszúságának kétszerese.

A Kundt-cső gázoszlopának és általában a mindkét végükön zárt, egyenletes keresztmetszetű gázoszlopoknak sajátrezgései teljesen megfelelnek
a két végén rögzített húr sajátrezgéseinek, úgyhogy az előbbiek is a 101,1. ábrán tekinthetők át, ha a hosszanti hullámok egyszerűbb ábrázolási
módját alkalmazzuk (91.§). Ezek szerint vagy (101,1) alapján a (szélességéhez képest igen nagy) l hosszúságú, mindkét végén zárt gázoszlop
sajátfrekvenciái:

 ((1). egyenlet)

ahol c a hang terjedési sebessége a kérdéses gázban.

2. A csak egyik végükön zárt levegőoszlopok sajátrezgéseit igen egyszerűen vizsgálhatjuk a 102,3. ábra szerint úgy, hogy a néhány cm átmérőjű
üvegcső fölé ismert ν frekvenciával rezgő hangvillát tartunk, és a cső légoszlopának l hosszúságát a vízszint emelésével vagy süllyesztésével
változtatjuk. A hang – a légoszlop rezonanciája folytán – lényegesen erősödik, ha l = λ/4, és akkor is, ha l = 3λ/4, 5λ/4, …; λ a hang hullámhossza
a levegőben, pl. ν = 1000 Hz esetén λ = c/v = 0,33 m. – A mindkét végükön nyitott légoszlopoknál hasonló kísérlettel, két darabból összetett cső
kihúzásával azt találjuk, hogy rezonancia esetén l = λ/2, 2λ/2, 3λ/2, … .
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102,3. ábra -

A mindkét végükön nyitott (a) és a csak egyik végükön nyitott (b) gázoszlopok sajátrezgései pl. a hangvillák rezonanciaszekrényeinél (101.§), továbbá
a nyitott és a zárt (fedett) sípoknál játszanak szerepet. A lehetséges rezgésalakok és sajátfrekvenciák, amint azt már a 92. §-ban láttuk, lényegében
abból adódnak, hogy a szélességéhez képest igen hosszú gázoszlop zárt végén mozgás-csomópontnak (nyomás-duzzadó-helynek), a nyitott végen
pedig mozgás-duzzadóhelynek (nyomás-csomópontnak) kell lennie, l. a részecskék mozgását a szokott egyszerűbb módon feltüntető 102,4a és b
ábrákat. Adott l hosszúságú gázoszlopnál tehát a lehetséges λn hullámhosszakra vonatkozólag az a) esetben l = n λn/2, a b) esetben pedig l = (2n
– 1) λn/4, ahol n = 1,2, … . Így a jól ismert vn = c/ λn összefüggés felhasználásával a sajátfrekvenciák

a) a mindkét végén nyitott gázoszlopnál (nyitott sípnál):

 ((2). egyenlet)

b) a csak egyik végén nyitott gázoszlopnál (zárt sípnál):

 ((3). egyenlet)
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102,4. ábra -

Ezek szerint a nyitott sípoknál felhangokként az alaphang összes harmonikusai előfordulhatnak, a zárt sípoknál viszont csak a 3v1, 6v1, … frekvenciájú
harmonikusok; emiatt a zárt sípok hangja fakóbb a nyitottakénál. A zárt síp alaphangja (v1 = c/4l) egy oktávval mélyebb, mint az ugyanolyan
hosszúságú nyitott sípé (c/2l).

A rezgéskeltés módja szerint nyelvsípokat és ajaksípokat különböztethetünk meg. A nyelvsípokban (102,5. ábra) a Κ légkamra és a C cső közti
összeköttetést a fémből vagy nádból készült Ν nyelv zárja el, amely a befúváskor rezgésbe jön, s így a légáram periodikus megszakításokkal jut
a csőbe. A keletkező hang magassága a nyelv és a csőben levő légoszlop közti csatolás folytán mind a nyelvnek, mind a légoszlopnak a saját
frekvenciájától függ; fémnyelvű sípoknál főleg a nyelv, nádnyelvű sípoknál főleg a légoszlop sajátfrekvenciája a mérvadó. Sok esetben a fémnyelv
hossza változtatható, a C csövet pedig tölcsérszerű toldalékcső hosszabbítja meg.
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102,5. ábra -

Az ajaksípokban (102,6. ábra) a befújt levegő a Κ légkamrából a keskeny R résen áthaladva az É ékbe, az ajakba ütközik. Az éknél – hasonlóan,
mint a Kármán-féle örvényútnál, 81. § – a két oldalon felváltva örvények keletkeznek, amelyek a légoszlopban periodikus nyomásingadozásokat
létesítenek, és így a légoszlopot rezonancia útján sajátrezgésekre gerjeszthetik. Az éknél a periodikus örvényleválással keletkező „peremhangok”
frekvenciája a rés és ajak közti távolságon kívül az áramlási sebességtől is függ. Ezzel értelmezhető az a tapasztalat, amely szerint a befúvás
erősségének növelésével pl. a nyitott ajaksíp hangja hirtelen egy vagy több oktávval megváltozhatik, ti. a peremhang ekkor már csak a légoszlop
valamelyik felhangját gerjesztheti.
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102,6. ábra -

A sípok légoszlopában a mozgás- és a nyomásviszonyokat pl. úgy vizsgálhatjuk, hogy a síp oldalfalába fúrt lyukakat vékony hártyákkal zárjuk
el, a hártyákhoz csatlakozó kis szelencékbe világítógázt vezetünk, és a lassan kiáramló gázt meggyújtjuk (102,7. ábra). A lángok a nyomás
duzzadóhelyeinél – a mozgás csomópontjainál – a maximális nyomásingadozás miatt élénken lobognak, elegendő kicsinyre beállítva ki is alszanak.
Így pl. az alaphangját adó nyitott sípnál csak a Β középső láng alszik ki, ha viszont erősebb befúvással az első felhangot szólaltatjuk meg, akkor az
A és a C lángok alszanak ki, a Β nem, a 102,4a ábrán vázolt n = 1 és 2 eseteknek megfelelően.

A Galton-síp (102,8. ábra) kicsiny, zárt ajaksíp, amellyel igen nagy frekvenciájú hangok és kb. 100 000 Hz-ig terjedő ultrahangok is előállíthatók. A
nagy nyomással befújtatott levegő a kör alakú R nyíláson áthaladva a szintén kör alakú É ékbe ütközik, és rezgésre gerjeszti az L levegőoszlopot,
amelynek hosszúsága s ezzel együtt a hang magassága a Cs1 mikrométercsavarral változtatható; a Cs2 mikrométercsavar az R nyílás és az É ék
közti távolság megfelelő beállítására szolgál. A Galton-síp, mivel légoszlopa már nem tekinthető lineárisnak, a „köbös sípok” közé tartozik.
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102,7. ábra -
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102,8. ábra -

A gömb alakú üregek levegőjének sajátrezgésein alapuló Helmholtz-féle üregrezonátorokat hangkeltés helyett hangelemzésre használták: az üres
réz- vagy üveggömb (102,9. ábra) kisebbik nyílását a fülbe illesztve, egy olyan hangkeverékből, amely a rezonátor saját hangját is tartalmazza, ez
a hang viszonylag jóval erősebben hallatszik.

102,9. ábra -
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3. A légoszlopok vagy légárammal gerjesztett nyelvek rezgésein alapszanak a tágabb értelemben vett fúvós vagy aerofon hangszerek. Ezek közül
csak a főbbeket említve: a) ajaksíp a fuvola és az orgonasípok egyik csoportja; b) fémnyelvű síp az orgonasípok másik csoportja, és légárammal
rezgésbe hozott fémnyelveket tartalmaz a harmónium, a szájharmonika és a húzós harmonika; c) nádnyelvű sípok (egyszeres nyelvvel) a klarinét,
a szaxofon és a tárogató, továbbá (kettős nyelvvel) az oboa, az angolkürt és a fagot; d) tölcséres fúvókájú hangszerek, amelyeknél a zenész ajkai
helyettesítik a rezgő nyelveket, a vadászkürt, a ventilkürt, a trombita, a harsona stb. A csak egy sípból álló hangszereknél a különböző hangokat
többféle módon képezik: az egyik régebbi felosztás szerinti „fafúvós hangszereknél” (pl. fuvola, oboa, klarinét, fagot és a rendszerint fémből készült
szaxofon) a játszó a cső falán levő nyílásokat ujjaival zárja vagy nyitja, s így változtatja a légoszlop hatásos hosszúságát; az „ércfúvós hangszerek”
közé tartozó harsonánál ezt a változtatást egymásba illő csövek széthúzásával és betolásával oldják meg, más hangszereknél pedig úgy, hogy a
szelepek (ventilek) segítségével toldalékcsöveket kapcsolnak be és ki. A hangmagasság a befúvás erősségével is változtatható (a vadászkürtnél
csak ezen a módon), egyes hangszereknél ezenkívül a kéznek a széles tölcsérbe való helyezésével is. – Az orgona igen sok sípot tartalmaz, amelyek
csoportokba, ún. regiszterekbe vannak összefoglalva úgy, hogy egy regiszterbe az ugyanolyan fajta, azaz a hasonló hangszínezetű sípok tartoznak.
(Pl. az egyik regisztert annyi nyitott fafuvola alkotja, amennyi a billentyűk száma; egyes nagy orgonákban kb. 15 000 síp és 200 regiszter van.)
Ily módon és azáltal, hogy megfelelő regiszterek segítségével az egyes hangokkal egyidejűleg bizonyos felhangok is megszólaltathatók, rendkívül
változatos hangszínezet érhető el.

103. §. A hang terjedési sebessége

A hangsebesség közvetlen mérése a levegő esetében úgy valósítható meg, hogy a Β megfigyelési helyen lemérjük azt a τ időt, amely az ismert s
távolságú A helyről egyidejűleg leadott fényjel és hangjel észlelése, pl. lőfegyver torkolattüzének felvillanása és a hang megérkezése között eltelik
(firenzei akadémia, 1660). A fényterjedés ideje elhanyagolható lévén, a hang sebessége: c = s/τ; a szél befolyásának lehető kiküszöbölésére a mérést
az A és Β állomások szerepének felcserélésével is megismétlik. Ez az ún. jelmódszer a mai időmérési technikával igen pontossá tehető.

A közvetett mérési módszerek egy része a hang hullámhosszának mérésén és a c = νλ összefüggésen alapszik. Ilyen mérések végezhetők a
102. §-ban megismert Kundt-csővel – amely folyadékoknál is alkalmazható, ha a folyadékba pl. alumíniumport teszünk –, továbbá a Quincke-féle
interferenciacsővel (1866; 103,1. ábra). A kettős U alakú, széthúzható cső A nyílásához ismert ν frekvenciájú hangforrást helyezünk (pl. hangvillát
vagy elektromos hanggenerátort), és a hangot a Β nyílásnál hallgatjuk, vagy Β-hez valamilyen hangjelző készüléket állítunk (pl. érzékeny lángot, l.
104. §). A Β-nél a hang intenzitása a vizsgálandó gázzal megtöltött cső 1 és 2 ágában haladó, majd újra találkozó hullámok útkülönbségétől függ.
Az alaphelyzetben a két ág egyenlő hosszú, az útkülönbség zérus, a hangintenzitás maximális. Az első hangminimumot, majd a továbbiakat rendre
olyan d távolságokkal való széjjelhúzásnál kapjuk, amelyeknél a 2d útkülönbségek a félhullámhossz páratlan számú többszörösei: 2d = λ/2, 3λ/2,
… . Ily módon könnyen meghatározható a λ, a ν ismeretében pedig a c is. További módszerek az ultrahangokat használják fel (110. §).
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103,1. ábra -

A legmegbízhatóbb mérések szerint a hang sebessége a 0 °C-os, normális nyomású és nedvességű levegőben 331,5 m s–1. A sebesség a nyomástól
első közelítésben független, a nedvességtől alig függ, a hőmérsékleti függésre pedig, azaz a t °C-hoz tartozó c sebességre jó megközelítéssel fennáll:

 ((1). egyenlet)

pl. a 15 °C-os levegőben c = 340 m s–1. Megjegyzendő, hogy a heves robbanásokból származó hang sebessége a keletkezési hely közelében a
normális érték többszöröse is lehet a rendkívül nagy hőmérsékleten és nyomáson fellépő különleges viszonyok következtében.

A gázok közül a hidrogéngázban a legnagyobb a hangsebesség: 0 °C-on 1270 m s–1. A folyadékokban a hangsebesség általában nagyobb, mint a
gázokban. Így pl. a 0 °C-os desztillált vízben normális nyomáson c = 1441 m s–1, a sós tengervízben valamivel nagyobb, és a mélységgel növekszik;
a vízben a hangsebességet először Colladon és Sturm mérték meg a genfi tavon, 1827-ben. A szilárd testeknél, amelyekben a 98. § szerint többféle
rugalmas hullám terjedhet, közelebbi megjelölés hiányában hangsebességen általában a longitudinális hullámok sebességét értik; ez pl. az ólomban
kereken 1300, a vasban 5000 m s–1, és különösen nagy a lucfenyőben, a szálak irányában kb. 5300 m s–1.
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A (98,3) szerint a longitudinális hullámok sebessége egy hosszú, ϱ sűrűségű szilárd rúdban:

 ((2). egyenlet)

A rúd egyoldalú összenyomódásánál a Hooke-törvény szerint (60.§) a relatív hosszúság változás: Δl/l = – F/qE = –p/E, ahol p a nyomás. Ha a
rúd helyett folyadék vagy gázoszlopot gondolunk, amelynek keresztmetszete az összenyomódásnál változatlan marad, akkor ennél az oszlopnál
Δl/l egyenlő a ΔV/V relatív térfogatváltozással, amelyre nézve (60,6) alapján: Δl/l = ΔV/V = – ϰp = –p/K; itt ϰ a kompresszibilitás, Κ = 1/ϰ a
kompressziómodulus. Az utóbbi és az előző egyenlet összehasonlításából láthatóan az Ε Young-modulusnak a folyadékoknál vagy gázoknál Κ felel
meg, és így – a pontos elmélet szerint is – a hang sebessége a folyadékokban:

 ((3). egyenlet)

A gázoknál (71,3) alapján a Κ (izotermikus) kompressziómodulus egyenlő a p nyomással, és így azt várhatnók, hogy a gázoknál  Ez a Newton-
féle formula azonban nem egyezik a tapasztalattal, ami arra vezethető vissza, hogy a hanghullámokban fellépő gyors sűrűségváltozások nem az
izotermikus, hanem az ún. adiabatikus – hőkicserélődés nélküli – folyamatokhoz tartoznak. Az ezt figyelembe vevő hőtani meggondolások alapján
(122.§) a hang sebessége gázokban:

 ((4). egyenlet)

(Laplace-féle formula, 1816). Itt ϰ = cp/cv a gáz kétféle fajhőjének hányadosa – tehát most nem a kompresszibilitás –, R = 8,314 · 107 erg/(Mgramm
°C) a gázállandó, Μ a gáz molekulasúlya, T = 273 + t a gáz abszolút hőmérséklete, t a °C-ban kifejezett hőmérséklet (l. IV. rész). A tapasztalattal
jól egyező (4) formulát a ϰ meghatározására szokták felhasználni.

A hang sebessége – egyes esetektől eltekintve, l. (98,6) és 110. § – a frekvenciától vagy a hullámhossztól független, azaz diszperzió a
hanghullámoknál általában nem lép fel.

104. §. A hang terjedése. A hanghullámok visszaverődése, törése, elhajlása és abszorpciója; teremakusztika

A hangforrásból a környező anyagi közegbe kisugárzott hanghullámok, amelyek pl. pontszerű forrás és homogén közeg esetén gömbhullámokként
terjednének, útjukban különböző akadályokra, határfelületekre találnak, és így visszaverődés-, törés- és elhajlásjelenségek jönnek létre. Ε jelenségek
vizsgálatánál figyelembe veendő, hogy a ν = 20 Hz – 16 000 Hz közötti hallható hangok hullámhossza a levegőben (λ = c/v-ből) kb. 17 m és 2,1 cm
közé esik. A hullámhossz szerepe azért lényeges, mert a 96. § szerint „egyenes vonalú terjedésről”, továbbá a visszaverődés és törés tárgyalását
egyszerűsítő „hangsugarakról”, ill. jól határolt sugárnyalábokról csak akkor lehet szó, ha a visszaverő és a törő felületek méretei elegendő nagyok a
hullámhosszhoz képest; ellenkező esetben jelentős elhajlás vagy szórás lép fel, amely a viszonyokat bonyolultakká teheti.
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Az alábbi kísérletekben a hanghullámok objektív kimutatására mint egyszerű hangindikátort az ún. hangérzékeny lángot használhatjuk. Ennek egyik
fajtája (104,1a ábra) egy megfelelő sebességű világítógáz-árammal táplált, néhány dm hosszú, vékony láng, amely rövid hanghullámok hatására
lényegesen megrövidül, kiszélesedik, és nyugtalanul, sisteregve ég (mert a hullámok az áramlást turbulenssé teszik); másik fajtája a Bunsen-égő
fölé tett finom drótháló felett meggyújtott láng (b ábra).

104,1. ábra -

1. A hang visszaverődése pl. a 104,2. ábrán vázolt módon demonstrálható. Az egyik homorú fémtükör A gyújtópontjában magas hangú síp (Galton-
síp), a másik tükör Β gyújtópontjában érzékeny láng van; a tükrök és a visszaverő F felület – amely lehet fémlap, de lehet pl. kis gázlángok sorozatával
felmelegített függőleges levegőréteg is – nagyok a hullámhosszhoz viszonyítva. A felfogó rendszernek vagy az F felületnek az elforgatásával
kimutathatjuk, hogy az F-re eső, közel párhuzamos hangsugár-nyaláb a 96.§-ból ismert törvény szerint verődik vissza: a visszaverődés szöge egyenlő
a beesés szögével. – Ha a két tükröt egymással szemben, néhány méternyi távolságban helyezzük el, az A gyújtópontban felfüggesztett zsebóra
ketyegését B-ben jól meghallhatjuk.
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104,2. ábra -

Visszhangot akkor hallunk, ha egy (rövid idejű) hangot visszaverődés folytán újból, az eredetitől különválasztva érzékelünk. Mivel két hanghatást
akkor fogunk fel kettősnek, ha közöttük legalább 0,1 s telik el, a megfigyelési helyünkről kiinduló hangjel visszhangjának észleléséhez a hangútnak a
levegőben legalább 34 m-nek, azaz a visszaverő felületnek a hangforrástól legalább 17 m távolságra kell lennie (több tagú szó visszhangjánál pedig
megfelelően nagyobbnak). Párhuzamos falak közti térben az ismételt visszaverődések miatt többszörös visszhang is előfordulhat. A visszhangot
felhasználják pl. a tengerfenék mélységének mérésére úgy, hogy megmérik a hajóról leadott hangjel kibocsátása és visszaérkezése közti időt. Az
erre szolgáló visszhangos mélységmérővel („echolot”) ma már a mélység automatikus regisztrálása is megvalósítható.

Az említett 17 m-es távolságnál közelebbi felületekről való visszaverődés következtében, pl. termekben, utózengés jön létre. Bizonyos „utózengési
idő” a beszéd érthetősége szempontjából kívánatos (a szabad mezőn a hang „üresen cseng”), a hosszú utózengési idő azonban – a „rossz
akusztikájú” helyiségekben – nagyon zavaróan hat.

A hang visszaverődésén alapszik a tölcsér alakú szócső (megafon, 104,3. ábra) és a felfogott hullámokat a tölcsér csúcsába koncentráló hallócső,
pl. az orvosok sztetoszkópja.

104,3. ábra -
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2. A hang törése bemutatható egy nagyméretű, széndioxidgázzal megtöltött prizmával, amelynek falai a hangot csak kevéssé visszaverő selyemből
vannak. A hangsugár-nyaláb előállítására és kimutatására a visszaverődésnél megismert „adót” és „vevőt” használhatjuk. A 104,4. ábrának megfelelő
esetben a törés a prizma átlós lapján, a széndioxidból (cs = 260 m s –1) a levegőbe (cl = 340 m s –1) való kilépésnél következik be, és a mérések
szerint fennáll a törés törvénye: sin α/sin β = 260/340 = n (96.§).

104,4. ábra -

A hanghullámoknak a levegőből a vízbe (cv = 1440 m s–1) való behatolásánál sin α/sin β = 340/1440 = 0,24 = a víznek a levegőre vonatkoztatott
hangtörésmutatója. Ha a beesési szög nagyobb a sin α0/sin 90° = 0,24 egyenletből adódó α0 = 14° határszögnél, akkor a vízfelületen törés helyett
teljes visszaverődés következik be (96.§).

A törésnek és a teljes visszaverődésnek jelentős szerepe van a szabad légkörben való hangterjedésnél. Ha a vízszintesnek feltételezett légrétegek
hőmérséklete s ezzel a hangsebesség felfelé növekszik, akkor a ferdén kiinduló hangsugarak a 104,5a ábra szerinti folytonos törések és teljes
visszaverődés folytán „visszahajtanak” a földre, s ezért a hang nagy távolságra is elhallatszik (amelyben a felszín mentén terjedő hullámok az
akadályok miatt már elnyelődnek). Előfordulhat, különösen forró nyári napokon, hogy a hőmérséklet felfelé csökken; ekkor a ferde hangsugár útja
a 104,5b ábra szerint alakul, azaz a hang a földön csak kis távolságban hallható. (E körülménynek a múltban néha csatadöntő szerepe is volt, ti.
a közelben levő segédcsapatok nem hallották az ágyúzást, és nem avatkoztak bele a küzdelembe.) A légköri viszonyokra vezethetők vissza az
olyan megfigyelések eredményei is, amelyek szerint erős robbanások kb. 50–70 km-es körzetben hallhatók, ezután egy kb. 100–150 km-ig terjedő
„csendzóna” következik, majd egy kb. 250 km sugarú körön belül a robbanás újból hallatszik. A szél befolyása a hang terjedésére a vázlatos 104,6.
ábrával szemléltethető: a belső súrlódás folytán a szél sebessége a magassággal növekszik, és ez a sebesség a szél irányában hozzáadódik a hang
sebességéhez, ellentétes irányban pedig az utóbbiból levonódik; ezért a hang terjedése a 104,5a és b ábra szerinti törési viszonyoknak megfelelően
a szól irányában kedvező, az ellenkező irányban viszont kedvezőtlen.
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104,5. ábra -

104,6. ábra -

3. A hang elhajlása igen gyakori jelenség, mert a nem nagyon magas hangok hullámhosszához viszonyítva a közönséges akadályok és nyílások –
falak, oszlopok, ablaknyílások – méretei nem elegendő nagyok. A hang az ilyen akadályokat „megkerüli”, behatol a geometriai árnyék terébe, így pl. a
kőfal mögött beszélő ember hangját meghallhatjuk. A terem nyitott ajtaján kiszűrődő zenéből – ha az ajtótól oldalt állunk – a minden irányban elhajló
vagy szétszóródó mély hangokat viszonylag erősebben halljuk, mint az alig elhajló magasakat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha oszlop
mögött állunk, amely a magas hangokat leárnyékolhatja; hasonlóan, pl. a hanglemeznél a nagy frekvenciájú tűzörej már a fül elé tartott tenyérrel
is eléggé leárnyékolható. – Néhány cm-es hanghullámokkal jól előállíthatók és vizsgálhatók a réseknél és rácsoknál fellépő elhajlásjelenségek,
amelyeknek a vízhullámoknál a 96,4 és 5. ábrák felelnek meg.

4. A hang terjedésével kapcsolatos további jelenségek közül a hang-interferenciára már említettünk példát a húr és a hangvilla rezgéseinél
(101. §), valamint a Quincke-csőnél (103. §). A hangvillánál könnyen megfigyelhetjük a két rezgő szár által keltett hullámok interferenciáját is, ha a
kezünkben tartott, rezonanciaszekrény nélküli hangvillát a 104,7. ábra síkjára merőleges tengely körül fülünk előtt forgatjuk. Egy teljes körülfordulás
alatt a hang négyszer erősödik és gyengül: a maximumok az 1 és 2 egyenesek, a minimumok a 3 és 4 hiperbolák mentén – ahol az útkülönbség λ/2
– észlelhetők. Az interferencia folytán álló hanghullámok jönnek létre pl. a Kundt-csőben és a sípokban (102. §).
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Míg a minden irányban egyenletesen terjedő gömbhullámok intenzitása (az abszorpciótól eltekintve, l. 94. §) a távolság négyzetével fordított arányban
csökken, addig azokban az esetekben, amikor a hang csak egy felület mentén vagy lényegében egy irányban terjed, a távolsággal való csökkenés
kisebb mértékű. Ezért pl. az asztalra tett óra ketyegését az asztalra szorított füllel nagyobb távolságban meghalljuk, mint a levegőben; hasonlóan,
viszonylag nagy távolságra „vezetik” a hangot, pl. a sínek, csövek, vasbeton szerkezetek, kifeszített drótok és fonalak („fonáltelefon”).

104,7. ábra -

A hanghullámok abszorpciója vagy elnyelése miatt (94. §) egy homogén közegben terjedő síkhullám a amplitúdója és I ~ a2 intenzitása nem
állandó, hanem az x távolsággal exponenciálisan csökken: a = a0e–αx, I = I0e–2αx, ahol α a hangelnyelési tényező vagy csillapítási állandó.
Az abszorpció a gázoknál és a folyadékoknál részben a belső súrlódásra és a hővezetésre („klasszikus hangabszorpció”), részben pedig –
különösen az ultrahangoknál – a molekulákon belüli rezgésekre („molekuláris hangabszorpció”) vezethető vissza. Az α elnyelési tényező a hallható
hangok tartományában általában erősen nő a frekvenciával (α ~ v2), ezenkívül a hőmérséklettől és idegen anyagok jelenlététől, pl. a levegőnél a

páratartalomtól is függ. Tájékozódásul: az az ( meghatározott) xh „hatástávolság”, amelynek megtétele után a síkhullám intenzitása a
felére csökken, 10 kHz-nél a levegőben 100 m, a vízben 100 km nagyságrendű, azaz a víz sokkal jobb hangterjesztő közeg, mint a levegő.

A szilárd testek, falak hangelnyelésének közelítő jellemzésére az építészeti hangtanban az elnyelési fok (αa) szolgál: a falra merőlegesen beeső
hanghullám intenzitásának az a hányada, amely a falról nem verődik vissza; a visszavert hányad a visszaverődési fok (ϱ), úgyhogy αa + ϱ = 1.
Megfelelő vastagságú lyukacsos anyagok (filc, vatta) elnyelési foka a magas hangoknál a 80%-ot is meghaladhatja. Itt említjük meg, hogy az a
fontos hangtechnikai feladat, amely a szilárd falon át az egyik gáznemű közegből a másikba jutó hangenergiának a lehető csökkentésére irányul,
a hanggátlás; annak a lehetőség szerinti megakadályozása, hogy két szilárd test érintkezési felületén a hang átvezetődjék egyik testből a másikba,
a hangszigetelés feladata.
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5. A termek „akusztikája” számos tényezőtől függ, nagy termeknél főleg a visszaverődési és az elnyelési viszonyoktól. Sima falakkal határolt nagy
termekben igen zavaró visszhang vagy hosszú utózengés alakulhat ki, ezenkívül pl. ellipszis alakú termekben „gyújtóponthatás” léphet fel, azaz
az egyik gyújtópont környezetében folytatott halk beszéd a másik gyújtópont körzetében erősen hallható. A vizsgálatok szerint a beszéd és a zene
érthetősége, ill. élvezhetősége szempontjából igen fontos az utózengési idő; ezen azt az időtartamot értjük, amely alatt a hangforrás elnémulása után a
teremben még hallható hang intenzitása a kezdeti érték milliomodára csökken. A kedvező utózengési időt, amely hangversenytermekben a térfogattól
függően, közepes magasságú hangnál 1 és 3 s között van, a falak megfelelő elnyelési fokú anyagokkal való beborításával lehet biztosítani, ill. így lehet
a helyiségek akusztikáját javítani; javítás sokszor megfelelő helyeken alkalmazott hangszórókkal is elérhető. A hang elnyelésénél és szétszórásánál
pl. a széksoroknak és magának a hallgatóságnak a szerepe is lényeges. A termekben – miként a légoszlopokban – állóhullámok, sajátrezgések is
kialakulhatnak, s így a terem vagy ennek egyik része bizonyos hangokra rezonálhat; ez a zavaró jelenség a teremrezonancia. A teremhangtan sokrétű
problémái gyakran a geometriai sugarak felhasználásával, más esetekben célszerűbben statisztikai vagy hullámtani meggondolásokkal tárgyalhatók
(geometriai, statisztikai és hullámelméleti teremhangtan), továbbá modellkísérletekkel is tanulmányozhatók, pl. megfelelő alakú „hullámtálban” keltett
vízhullámokkal.

6. Fejhullám. Érdekes hangterjedési jelenség keletkezik akkor, ha egy test, pl. lövedék, a közegben a hang terjedési sebességénél nagyobb
sebességgel (v > c) mozog. Gondoljuk el, hogy a lövedék csúcsa a fegyver Ο torkolatát t = 0-nál hagyja el, és a t = τ, 2τ, 3τ időpillanatokban rendre az
O-tól ντ, 2ντ, 3ντ távolságra levő 1, 2, 3 pontokban van (104,8. ábra). A csúcs és az előtte levő, még nyugvó levegő mindenkori érintkezési pontjából
sűrűsödési hullámok indulnak ki, amelyek gömbhullámokként c sebességgel terjednek. Így pl. a t = 3τ időpillanatban – amelyre az ábra vonatkozik
– az O, 1, 2, 3 pontokból kiinduló gömbhullámoknak rendre a 3cτ, 2cτ, cτ, 0 sugarú gömbök felelnek meg. A Huygens-elv szerint az eredő hullám
hullámfelülete e gömbök burkoló felülete, azaz olyan kúp, amelynek α fél nyílásszögére, az ún. Mach-féle szögre fennáll: sin α = c/v. A lövedék ν
sebességével kúppalástszerűen terjedő hatást – a lövedék „fejhullámát” – a megfigyelő mint jellegzetes süvítő hangot hallja, a kilövéskor keletkező
„torkolati dörejt” csak később érzékeli.

104,8. ábra -



III. rész. REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK; HANGTAN

549

105. §. A Doppler-hatás

A Doppler-hatás (1842), amely mindenfajta hullámnál felléphet, de az akusztikában figyelhető meg a leggyakrabban, abban áll, hogy a hullámforrás
és a megfigyelő relatív mozgása az észlelt rezgések frekvenciáját befolyásolja. Közismert pl., hogy amikor egy fütyülő mozdony vagy dudáló gépkocsi
mellettünk elhalad – vagy ha gépkocsival haladunk el egy hangforrás mellett –, a távolodáskor mélyebb hangot hallunk, mint közeledéskor. Hasonlóan,
a gumicsőre erősített és megszólaltatott síp gyors körülforgatásánál jól észrevehetjük a közeledő és távolodó síp hangjának magasabbá, ill. mélyebbé
válását.

A kvantitatív tárgyalásnál csak azokkal az esetekkel foglalkozunk, amelyekben a hangforrás és a megfigyelő mindig ugyanazon az egyenesen vannak.
A sebességeket, tehát a hullám c terjedési sebességét, a hangforrás és a megfigyelő sebességét a nyugvónak tekintett közegre vonatkoztatjuk; a
hullámforrás valódi frekvenciáját v-vel, a megfigyelő által észlelt frekvenciát v'-vel jelöljük.

a) A hullámforrás nyugszik, a megfigyelő mozog. Az F hangforráshoz ν sebességgel közeledő Μ megfigyelő az időegység alatt nemcsak az F által
kibocsátott ν számú rezgést fogja fel – nemcsak azt a ν számú, λ hosszúságú „hullámot”, amely a c hosszúságú szakaszra esik, 105,1. ábra –, hanem

ezenkívül annyi „hullámot”, amennyi az  hosszúságú szakaszon van; ezeknek a száma nyilvánvalóan ν · υ/c. Távolodás esetén az időegység

alatt a v-nél ugyanennyivel kevesebb rezgés jut el a megfigyelőhöz  Ennélfogva a közeledő, ill. távolodó megfigyelő által észlelt frekvencia:

 ((1). egyenlet)

pl. υ = c/2 sebességű távolodásnál az észlelt hang magassága egy oktávval csökken.

105,1. ábra -

b) A hullámforrás mozog, a megfigyelő nyugszik. Gondoljuk el, hogy az Μ megfigyelőhöz υ sebességgel közeledő F hangforrás a t = 0 időben egy

rezgés első fázisát, a Τ teljes rezgésidő múlva pedig – amikor a forrás már az szakasszal közelebb van – a rezgés utolsó fázisát sugározza
ki (105,2. ábra). Az ábra alapján könnyen belátható, hogy az a λ = cT hullámhossz, amely nyugvó hangforrás esetén lenne észlelhető, a forrás
közeledése vagy távolodása miatt változik meg. Ezek a λ' hosszúságú hullámok a nyugvó közegben szintén c sebességgel terjednek,
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úgyhogy a megfigyelt frekvenciát a v' = c/λ' összefüggés adja. Mivel  a hullámforrás közeledése, ill. távolodása esetén észlelt
frekvencia:

 ((2). egyenlet)

105,2. ábra -

A (2) formula, amely a közeledésnek megfelelő mínusz-előjelnél csak a υ < c esetben érvényes, különbözik az (1)-től, vagyis a frekvencia változásra
– a közeg lényeges szerepe miatt – nem egyszerűen a forrás és a megfigyelő relatív sebessége a mérvadó. Ez csak akkor áll, fenn, ha mert

ekkor (az  érvényes közelítés miatt) a (2) összefüggés az (1)-be megy át.

Hogy a hullámhossz a mozgó hullámforrás előtt megrövidül, mögötte pedig meghosszabbodik, az Gulai Zoltán nyomán jól demonstrálható a
vízhullámokkal: a hullámokat szaggatott légárammal keltjük úgy, hogy közben az F fúvócsövet egyenletesen mozgatjuk (105,3. ábra).

Az (1)-et és (2)-t magában foglaló általánosabb összefüggés:

 ((3). egyenlet)

ahol υf, ill. υm az F forrás, ill. az Μ megfigyelő (közeghez viszonyított) sebességének az FM összekötő egyenes menti komponense, amely az 
irányban pozitívnak, az ellentétes irányban negatívnak számítandó.



III. rész. REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK; HANGTAN

551

105,3. ábra -

106. §. A hangtér jellemzői. Hangintenzitás és hangosság

1. A hangtér a térnek hanghullámokkal betöltött része, amelyben – mint tudjuk – az anyagi közeg részecskéi egyensúlyi helyzetük környezetében
rezgő mozgást végeznek, és nyomás-, sűrűség- és hőmérséklet-ingadozások lépnek fel, ill. terjednek hullámszerűen tova. A hangtér jellemzésére
leginkább a részecskék kitérése (s), a részecskék sebessége (v) és a nyomásingadozás vagy más néven hangnyomás használatos. Ez utóbbi a p
= p(x, y, z, t) nyomásnak a normális vagy átlagos p0 nyomástól való, általában kicsiny eltérése, amelyet Δp-vel, vagy egyszerűbben p'-vel jelölünk: p'
= p – p0. Mind a három mennyiség (valamint a ϱ' = ϱ – ϱ0 sűrűségingadozás és a T' = Τ – T0 hőmérséklet-ingadozás is) a helytől és az időtől függ.19

A következőkben csak azzal az esettel foglalkozunk, amelyben a hangteret keltő longitudinális hullám az x irányban c sebességgel terjedő, ω = 2πν
frekvenciájú harmonikus síkhullám, vagy legalábbis a tér vizsgált helyén jó megközelítéssel ilyen hullámnak tekinthető. Ebben az esetben (91,5a)
alapján a közeg részecskéinek kitérése a hely és az idő függvényében:

 ((1). egyenlet)

itt ξm (≡ξ max, azelőtt a-val jelöltük) a mozgási amplitúdó. A részecskék sebessége:

 ((2a–b). egyenlet)

a sebességi amplitúdó. Végül a hangnyomásra nézve, mint alább kimutatjuk, fennáll:

19 A folyékony és a gáznemű közegekben fellépő hanghullámok az időben változó örvénymentes áramlások közé tartoznak, és így a hangteret matematikailag meghatározza a 77.§ 4.-ben említett
sebességpotenciál, amelyből a szemléletes jelentésű s, v, p' mennyiségek is leszármaztathatok.
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 ((3a–b). egyenlet)

a nyomási amplitúdó.

Ha a közegnek egy kicsiny, q alapú és δx magasságú elemére az max = Fx dinamikai alapegyenletet alkalmazzuk (l. a 98,3. és a 106,1. ábrát), akkor
(98,8) szerint max = ϱ0qδx · ∂2ξ/∂t2, az ábrából leolvashatóan pedig Fx = – (p' –p) · q = (sorfejtéssel) – (∂p/∂x) δx · q. Az Fx = max egyenletből tehát]

 ((4). egyenlet)

Innen x szerinti integrálással kapjuk, vagy pedig helyettesítéssel meggyőződhetünk arról, hogy]

 ((5). egyenlet)

ami p' ≡ p – p0 miatt valóban megegyezik (3a–b)-vel.

106,1. ábra -

A sebességi és a nyomási amplitúdó között (3b) szerint fennálló  összefüggés formailag megfelel az elektromos áramra vonatkozó Ohm-
törvénynek (áramerősség = feszültség/ellenállás), és ezért a Ζ = ϱ0c mennyiséget a közeg hang(hullám)-ellenállásának hívják. CGS egysége: g cm–
2 s–1, amelynek neve akusztikai ohm. Pl. a levegőnél, ill. a víznél Ζ ≈ 42, ill. 145 000 ak. ohm, azaz ugyanaz a hangnyomás a vízben kereken 4000-
szer kisebb sebességi amplitúdót létesít, mint a levegőben. Az elmélet szerint a hangellenállás határozza meg a merőleges beesésnél az 1 és 2
közeg határfelületéről visszavert energiahányadot, vagyis az R visszaverődési fokot: R = (Z1 – Z2)2/(Z1 + Z2)2; nem lép fel tehát visszaverődés, ha
a két közeg akusztikai ellenállása egyenlő (Z1 = Z2).

A hangnyomás (3a) kifejezése csak a tárgyalásunkban feltételezett igen kis amplitúdóknál érvényes. Nagyobb amplitúdóknál a pontosabb elmélet

szerint (3a) jobb oldalához egy négyzetes tag járul  és ezért a hangnyomás időbeli középértéke már nem zérus – mint kis amplitúdóknál
–, hanem az alábbi (6) összefüggéssel megadott  hangenergia-sűrűséggel egyenlő. Ezt a  állandó nyomást hangsugárzási nyomásnak hívják.
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A hangenergiával kapcsolatos legfontosabb mennyiségeket lényegében már a 94.§-ban definiáltuk. A hangenergia-sűrűség a „térfogategységben

foglalt hangenergia” időbeli középértéke (egysége pl. az erg/cm3 = dyn/cm2), amely (94,3) szerint: A  (2b) és (3b) alapján kifejezhető
a sebességi és a nyomási amplitúdóval is:

 ((6). egyenlet)

A hangintenzitás (vagy a hangenergia-áram sűrűsége, ) az „egységnyi felületen át merőleges irányban, az időegység alatt átáramló hangenergia”
időbeli középértéke:

 ((7). egyenlet)

dimenziója: teljesítmény/felület: MKS egysége a watt/m2 = 103 erg s–1/cm2. A 107. §-ban említendő intenzitásmérések szerint pl. annak a ν = 1000
Hz-es tisztahangnak az intenzitása, amely még éppen meghallható – amely intenzitás tehát 1000 Hz-nél az ingerküszöbnek felel meg –, kereken:

 ((8). egyenlet)

Levegő esetén, amint az (7)-ből kiszámítható, a megfelelő mozgási, sebességi és nyomási amplitúdók:

 ((9). egyenlet)

azaz rendkívül kicsiny értékek!

A hangintenzitás definíciójánál fogva egy kis q felületen az „időegység alatt átáramló hangenergia” a hangteljesítmény: Ρ = Iq. Valamely
hangforrás hangteljesítménye (Ρhf) a hangforrás által az „időegység alatt minden irányban kisugárzott hangenergia”. Ρhf hangintenzitás-mérésekkel

és összegezéssel határozható meg: ha a hangforrást körülvevő zárt felület Δqi elemének helyén mért intenzitás Ii, akkor Pontszerű,
minden irányban egyenletesen sugárzó hangforrásnál az ettől r távolságban uralkodó intenzitást Ir-rel jelölve, Phf = Ir · 4πr2. Néhány hangforrás
hangteljesítménye kereken:

 ((10). egyenlet)
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A nagyon különböző értékekre való tekintettel két teljesítményt (P1, P2) vagy két intenzitást (I1, I2) gyakran úgy hasonlítunk össze, hogy a P1/P2
hányados 10-es alapú logaritmusát (lg) képezzük, és azt mondjuk, hogy a P2-nek és P1-nek megfelelő két „teljesítményszint”(ill. a két intenzitásszint)
közötti különbség:

 ((11). egyenlet)

Eszerint pl. egy nagy hangszóró teljesítményszintje 10 · lg (102/10–3) = 50 decibellel magasabb, mint a kiáltásé.

Hasonló értelemben, de ritkábban használatosak a (Bellről, a telefon feltalálójáról, ill. Napier matematikusról elnevezett) bel, ill. néper; definiáló
egyenleteik:

 ((12a–b). egyenlet)

A bel, a decibel és a néper tulajdonképpen nem egységeknek, hanem (akárcsak a radián) az 1 szám más neveinek tekintendők, amelyek azonban
egyúttal az egymástól különböző (11), (12a-b) definíciókra is utalnak. – Ha (11)-ben P1 és P2 helyett a megfelelő p'm1 és p'm2 nyomási amplitúdókat

vesszük,  miatt n = 20 lg (p'm2/p'm1) decibel.

2. Az előzőkben definiált hangintenzitástól (objektív hangerősségtől) megkülönböztetendő a hangosság (szubjektív hangerősség); az előbbi az
inger, az utóbbi az érzet erősségének felel meg. A hangosság valamilyen számszerű mértékének megállapításánál alapul szolgálhat az általában
mindenfajta érzetre közelítőleg érvényes Weber–Fechner-féle pszichofizikai alaptörvény; eszerint az érzet erőssége (É) az inger erősségének (I/I0)
logaritmusával arányos: É = const · lg (I/I0). Az inger erősségét itt egy célszerűen választott I0 erősséghez viszonyítva fejeztük ki, mert a lg jel után
dimenzió nélküli mennyiségnek kell állnia.

Ezek alapján a hangosság (H) mértékét a következőképpen rögzítették le. I0 gyanánt a (8)-ban megadott 10 –12 watt/m2-t választották (1936), amely
az 1000 Hz-es tisztahangnál kb. az ingerküszöbnek felel meg. Ha most egy tetszőleges frekvenciájú vagy összetételű (hallható) hang a hallás alapján
megítélve éppolyan „hangos”, mint egy I intenzitású, 1000 Hz-es tisztahang, akkor – megállapodás szerint – a kérdéses hang „phon-hangossága”:

 ((13). egyenlet)

Eszerint 1000 Hz-nél az ingerküszöbnek megfelelő intenzitású (I ≈ I0) hang hangossága kb. 0 phon, viszont a kereken tíz billiószor nagyobb intenzitású
(I ≈ 1013 I0), már fájdalomérzetet keltő hang hangossága kb. 130 phon. A phon-skálát közelítőleg az alábbi táblázat érzékeltetheti:

phon phon
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Hallásküszöb 0 Nagyvárosi utca
zaja 70

Halk falevélsusogás 10 Kiabálás 80
Suttogás 20 Gépteremzaj 90

Csendes utca zaja 31 Motorkerékpár
(max) 100

Papírszakítás 40 Kovácsműhely 110

Normális beszélgetés 50 Repülőmotor (3 m-
ről) 120

Hangos beszéd,
írógép 60 Fájdalomküszöb 130

A hangerősség és a hangosság összefüggésénél a frekvencia szerepét s egyúttal a decibel- és α phon-skála közti különbséget jól megvilágítják az
egyenlő hangosság görbéi (106,2. ábra, Fletcheb és Munson mérései nyomán). Az abszcissza a frekvencia, az ordináta az I hangintenzitás, ill, a
decibelben kifejezett intenzitásszint: nI  = 10 lg (I/I0) dB, ahol I 0 = 10–12 W/m2 az alapszint. Látható, hogy – a (13) definíciónak megfelelően – az
1000 Hz-es hangok hangossága ugyanannyi phon, mint ahány dB az intenzitásszintjük. Más frekvenciáknál azonban ez nem áll fenn. így pl. 100 Hz-
nél az ábra szerint a 0 phon hallásküszöbnek nem 0, hanem kereken 40 dB intenzitásszint felel meg, azaz 100 Hz-nél – a fül kisebb érzékenysége
miatt – a hangérzet keletkezéséhez I0 helyett 104I0 intenzitás szükséges. Hasonlóan, egy 100 Hz-es hang akkor 40 phon hangosságú (vagyis akkor
hallatszik ugyanolyan hangosnak, mint az 1000 Hz-es, 40 dB intenzitásszintű tisztahang), ha intenzitásszintje kereken 60 dB.
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106,2. ábra -

A phon-skálán kívül használatos a hangosságérzetnek jobban megfelelő, sok személyen végzett kísérletek alapján megállapított son-hangosság
skála. A két skála közötti összefüggést az alábbi táblázat mutatja:

phon 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
son 0,001 0,05 0,25 0,5 1 2 4 8 16 30 64 128 256 512

107. §. Hangfelfogók; a hangtér jellemzőinek mérése. Hangelemzés

1. A hangfelfogók a hanghullámok kimutatására vagy ezen túlmenően a hangtér jellemzőinek – a mozgási, a sebességi és a nyomási amplitúdónak, l.
106. § – mérésére szolgálnak. A mozgási amplitúdót közvetlenül aránylag ritkán mérik, pl. úgy, hogy a közegbe vitt idegen részecskék (likopódiumpor,
füst, finom olaj cseppek) mozgását mikroszkóppal figyelik vagy mikrofotográfiai úton rögzítik. Jóval gyakrabban alkalmazzák a részecskesebességre
érzékeny „sebességfelfogókat” és a nyomásra érzékeny „nyomásfelfogókat”.

A sebesséfelfogok közé tartozik a hang kvalitatív kimutatására használt hangérzékeny láng (104.§), továbbá a kvantitatív mérésekre is alkalmas
Rayleigh-féle korong. Az utóbbi kicsiny, vékony körlemez (csillámlemez), amely torziós szálon függ úgy, hogy síkja függőleges. A hullám terjedési
irányához képest ferdén beállított lemezre hidrodinamikai okokból (83. §, 83,1. ábra) forgatónyomaték hat, és ezért a lemez alaphelyzetéből elfordul
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a tükörleolvasással megmérhető α szöggel. Az elmélet szerint a vm sebességi amplitúdó az α négyzetgyökével arányos: A Κ tényező a
készülék adataitól és a beállítástól függ, a hang frekvenciájától azonban nem, úgyhogy egy ismert, állandó vm sebességű légárammal való hitelesítés
útján pontosan meghatározható.

A hangnyomásnak, ill. a nyomási amplitúdónak mérésére szolgáló nyomásfelfogók közül manapság leginkább az igen érzékeny mikrofonok
használatosak. A hanghullámok a legtöbb mikrofonban membránt (vékony lemezt) hoznak rezgésbe; a membrán rezgéseit alkalmas módon

elektromos áramingadozásokká alakítják át, és ezeket műszerrel mérik. A műszer megfelelően hitelesített skáláján közvetlenül a nyomási

amplitúdó olvasható le (vagy pedig az ún. effektív hangnyomás: ). A különböző rendszerű mikrofonokkal részletesebben majd az
elektromosságtanban foglalkozunk.

A hangintenzitás mérésénél közvetlenül vagy a vm sebességi amplitúdót határozzák meg a Rayleigh-koronggal, vagy pedig – sokkal gyakrabban – a

 nyomási amplitúdót mikrofonnal; az I hangintenzitás (106,7) szerint az  ill.  formulából adódik. Nagyobb intenzitások mérésére
a 107,1. ábrán vázolt hangradiométer is alkalmas. A torziós mérleg egyik karjára erősített kis Κ korongra az Ν nyíláson át bejutó hanghullámok

a hangsugárzási nyomás ( l. 106. §) következtében nyomóerőt fejtenek ki. Az emiatt fellépő és tükörleolvasással megmérhető elfordulás az
elmélet szerint a  s így az  hangintenzitással is arányos.

107,1. ábra -
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A phon-hangosság mérése a definíciónak megfelelően (106. §) pl. úgy valósítható meg, hogy a vizsgálandó hangot összehasonlítjuk egy elektromos
hanggenerátor 1000 Hz frekvenciájú hangjával. Az utóbbi erősségét ellenállással addig változtatjuk, amíg fülünk a két hangot egyenlő hangosságúnak
érzékeli. A technikai hangosságmérőknél a phonok száma közvetlenül leolvasható a változtatható ellenállás skáláján.

2. A hangelemzés feladata valamely hang tisztahangokra való felbontása, azaz a színuszos összetevők frekvenciáinak, amplitúdóinak (és némelykor
még a fázisállandóknak) a meghatározása. A közvetlen módszerek közül a legrégebbi, szubjektív módszer a fülbe illeszthető Helmholtz-féle
üregrezonátorok sorozatát (102.§) használta fel hangelemzésre. A jóval pontosabb és gyorsabb elektroakusztikai eljárásokban a hangot mikrofonnal
elektromos rezgéssé alakítják át. Ε rezgés szinuszos összetevőit egyes módszereknél elektromos rezgőkörök vagy szűrőkörök segítségével
választják ki, de több más módszer is használatos, pl. az egyik – az optikai rácsspektroszkóp analógiájára – az akusztikai rácsokon fellépő
hangelhajlást használja fel. Olyan készülékek is vannak, amelyek a hang spektrumát (pl. vonalas színkép esetén a 87,12b ábrához hasonló képet)
közvetlenül felrajzolják, vagy amelyeknél a spektrum megjelenik egy katódsugárcső ernyőjén. A közvetlen módszereken alapuló hangelemzést
hangspektroszkópiának is hívják.

A hangelemzés közvetett módszereinél a hang felrajzoltatásával kapott rezgési görbét (l. pl. 100,1. ábra) matematikai úton vagy más eljárással
elemzik (harmonikus analízis, 87. § 3.). A nyomásingadozások felrajzoltatására régebben a König-féle „manométeres lángot” (107,2a ábra)
alkalmazták, amely már a sípoknál, a 102,7. ábránál szóba került. A hanghullámok hatására a gázláng hosszúsága a megfelelő ütemben változik,
úgyhogy a lángnak forgótükörben való megfigyelésénél a hangra jellemző kép mutatkozik (b ábra). A modern módszereknél a nyomásingadozásokat
mikrofonnal elektromos rezgésekké alakítják át, amelyeket valamilyen oszcillográf rajzol fel vagy regisztrál (89.§). A fotografikus regisztrálásnál pl.
egy hurkos oszcillográf kis tükre „fénypontot” vetít az x irányban elhúzott filmszalagra; a hangrezgések ütemében az y irányban mozgó fénypont a
szalagon a hang rezgési görbéjének megfelelő nyomot hagy.

107,2. ábra -
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A hang felvételét (rögzítését) és visszaadását megvalósító első eszköz az Edison-féle fonográf volt (1877). A felvételnél a hang által mozgatott
membrán rezgését tű karcolta be egy forgó viaszhengerbe különböző mélységű nyomok alakjában („mélyírás”, 107,3a ábra); a visszajátszásnál a
tű a membránt a megfelelő rezgésbe hozza. Később, a gramofonnál, a hangot lemezen rögzítették a tű oldalirányú kitéréseivel („oldalírás”, 107,3b
ábra). Manapság ezeket az eljárásokat elektromos készülékek közbeiktatásával valósítják meg, azonkívül a hang felvételére és visszaadására más
módszereket is kidolgoztak (hangosfilm, magnetofon); mindezekkel későbbi fejezetekben foglalkozunk.

107,3. ábra -

108. §. A hallás és a beszéd

1. Az emberi fül szerkezetét vázlatosan a 108,1. ábrán látható metszet tünteti fel. Az ún. külső fül a fülkagylóból (1) és a hallójáratból (2) áll, amelyet
a dobhártya (3) választ el a középfültől. A középfülben – amelyet az Eustachius-kürt (4) az orr- és garatüreggel köt össze a légnyomás kiegyenlítése
céljából – vannak a hallócsontocskák: a dobhártyával érintkező kalapács (5), az üllő (6) és a kengyel (7); a kengyel talpa az ovális ablakhoz (8) tapad.
Az egy-egy vékony hártyával elzárt ovális ablak és kerek ablak (9) mögötti belső fül vagy labirintus folyadékkal kitöltött, bonyolult üregrendszer. Fő
részei a pitvar (10), a helyzet- és egyensúlyérzékelésben szerepet játszó három félkörös ívjárat (11) és a csiga (12). Ezekben helyezkednek el a
hallóideg végkészülékei.
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108,1. ábra -

A belső fülnek a hallás szempontjából legfontosabb része a csiga. Ez kb. 21/2 menetű, 35 mm hosszú, folyadékkal telt csatorna, amelyet hosszában
a részben csontos, részben hártyaszerű fal, az alaphártya (bazilár-membrán) két fő részre oszt: a pitvari rész az ovális ablaknál, a dobi rész a
kerek ablaknál kezdődik. Az alaphártyán van a hallóideg végződéseivel összeköttetésben álló Corti-féle szerv, amelynek fő részét a négy sorban
elhelyezkedő külső szőrsejtek (kb. 12 000) és az egy sorban levő belső szőrsejtek (kb. 3500) alkotják.

A hallás folyamatában az első mozzanat az, hogy a hanghullámok hatására a dobhártya rezgéseket végez. Ε rezgéseket a hallócsontocskák kb.
20-szor kisebb amplitúdóval, de 20-szor nagyobb erővel átviszik az ovális ablakra.20 Ily módon a (108,2. ábrán erősen sematizált) csiga folyadékja
is mozgásba jön: az ovális ablakra ható nyomásimpulzus áthalad a pitvari csatorna és a vele az Ν nyíláson (helicotrema) át közlekedő dobi
csatorna folyadékján, s nyomást gyakorol a kerek ablakra. Egy meghatározott frekvenciájú hang a csiga folyadékjának közvetítésével az alaphártyán
elhelyezkedő szőrsejteknek csak egy kis csoportját hozza rezgésbe. Ezek a sejtek gerjesztik a velük összeköttetésben levő idegvégződéseket,
amelyekről az ingerület az agyba jut. összetett hang esetén több, az alaphártya különböző részein levő szőrsejtcsoport jön rezgésbe.

20 Bizonyos mértékű hallás a dobhártya és a hallócsontocskák nélkül is lehetséges, mert a rezgések a koponya csontos részein át is a csigába juthatnak.
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108,2. ábra -

A halláselméletek közül az első, szélesebb körben elfogadott elmélet a Helmholtz-féle rezonancia-elmélet (1867) volt. Helmholtz az alaphártyát
különböző hosszúságú, harántirányban kifeszített rostok rendszerének tekintette, és feltételezte, hogy a hangra a rostok közül a megfelelő
sajátfrekvenciájúak rezonálnak. Az újabb elméletek közül igen figyelemre méltó Békésy Györgynek preparált hallószerveken és modelleken végzett
kísérletekkel alátámasztott elmélete (1928). Eszerint a különböző frekvenciájú hangok a csiga folyadékjában az alaphártya különböző helyein
örvényeket keltenek, és ezek ingerlik a megfelelő hallóidegeket.

A hallással kapcsolatos számos jelenség és eredmény közül, részben a már említettek kiegészítéseképpen, röviden a következőket soroljuk fel.

a) A hangmagasság érzete túlnyomóan a frekvenciától, kismértékben azonban a hang intenzitásától és spektrumától is függ. A hallható hangok
frekvenciájának alsó és (a korral lényegesen csökkenő) felső határa kb. 16 Hz, ill. 20 000 Hz; az átlagos – szabványosított – hallás tartomány:
20–16 000 Hz. A fül hangmagasság-megkülönböztető képességére jellemző, hogy bizonyos tartományban fülünk még két olyan hangot is
megkülönböztethet, amelyeknél a Δv/v relatív frekvenciakülönbség kb. 0,3%; más szavakkal, a fül „spektrális felbontóképessége”: ν/Δν ≈ 300. –
Abszolút hallású egyének a hang ν rezgésszámát 10 000 Hz-ig kb. 0,5%-os hibahatáron belül meg tudják mondani, a jó zenei (relatív) hallás pedig a
v1/v2 frekvencia-arányok, azaz a hangközök felismerésében nyilvánul meg. A hangmagasság érzetének kialakulásához már elegendő 3 teljes rezgés,
azaz pl. 1000 Hz-nél 0,003 s időtartamú hang.

b) A zenei hang színezete elsősorban a hang spektrumától függ, a részrezgések fázisállandóitól független (100. §). A fül egy (összetett) zenei hangból
– amely több idegvégződést gerjeszt – az egyes harmonikus komponenseket képes kielemezni, „külön érezni”, tehát lényegében ugyanazt a feladatot
oldja meg, mint egy harmonikus analizátor vagy mint a matematikus egy periodikus függvény Fourier-sorba való fejtésénél. A fülnek ezt a képességét
és a hangszínezetnek a fáziskülönbségektől való függetlenségét kimondó tétel a fizoiógiai akusztika Ohm–Helmholtz-féle törvénye,

c) A hangosság fogalmánál (106.§) említett hallásküszöb, ill. fájdalomküszöb egy adott frekvenciájú hangnál az a legkisebb, ill. legnagyobb
hangintenzitás – vagy inkább hangnyomási amplitúdó –, amely a vizsgált személy fülében még hangérzetet kelt, ill. amelyet a személy még
fájdalomérzet nélkül el tud viselni. A frekvencia függvényeként ábrázolt normális hallás- és fájdalomküszöb görbéi közötti terület a hallásterület (108,3.
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ábra; a sávozott és a bekeretezett rész a zenében, ill. a normális beszédnél előforduló terület). Az alsó görbéről láthatóan a fül érzékenysége kb.
3000 Hz-nél a legnagyobb; itt a (106,9) szerinti számítás alapján a hallásküszöbnek megfelelő mozgási amplitúdó kb. 10 cm, azaz 10-szer kisebb
a hidrogénatom átmérőjénél! Hogy a fület e rendkívüli érzékenysége ellenére a hallásküszöbnél billiószor nagyobb intenzitású hanghullámok sem
terhelik túl, annak oka az, hogy a 106. § 2. szerint az érzet erőssége az ingerénél jóval lassabban nő, nevezetesen fülünk „logaritmikus skálájú
műszerhez” hasonlítható.

108,3. ábra -

d) A periodikus hangosságingadozásokban megnyilvánuló hanglebegések a 87.§ 1 b)-nek megfelelően akkor észlelhetők, amikor két, egyidejűleg

hangzó tisztahang frekvenciái viszonylag kevéssé különböznek egymástól Ha pl. két, 340 Hz-es hangvilla közül az egyiket viasz
ráragasztásával „elhangoljuk” 336 Hz-re, a két hangvilla együttes megszólaltatásánál másodpercenként 4 lebegést hallunk, azaz a lebegési
frekvencia: vl = v1 – v2 = 4 s–1. A füllel érzékelhető lebegések frekvenciájának alsó határa kb. 0,04 s–1, a felső kb. 400 s–1.
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e) Két hang, pl. két orgonasíp hangjának egyidejű hangzásánál előfordulhat, hogy fülünk a v1 és v2 frekvenciájú hangokon kívül a |v1 – v2| frekvenciájú

„különbségi hangot” is érzékeli, egyes esetekben pedig még – gyengébben – a v1 + v2 frekvenciájú „összegezési hangot” is, általában az 
frekvenciájú kombinációs hangokat (m és n egész számok). A kombinációs hangok az itt nem részletezhető Helmholtz-féle elmélet szerint akkor
keletkeznek, amikor valamely rezgő rendszernél a Hooke-féle lineáris erőtörvény nem érvényes, pl. amikor a rendszer a két színuszos gerjesztő
rezgés hatására már nem elég kicsiny amplitúdókkal rezeg. Aszerint, amint az említett rezgő rendszer fülünk dobhártyája vagy pl. egy hangszóró
membránja, szubjektív, ill. objektív kombinációs hangokról beszélünk. Az utóbbiaknak fontos szerepük van pl. a hangátvitelnél fellépő torzításoknál.

b. Két hang egyidejű hangzásánál elfedés állhat elő: a nagyobb hangosságú hang a kisebb hangosságúnak az érzékelését megnehezítheti vagy
lehetetlenné teheti.

c. Az ún. irányhallás a fülnek az a képessége, amelynél fogva a hangforrások, ill. a megfigyelőhöz jutó hanghullámok iránya felismerhető. Az
irányhallás elsősorban a két fület érő hangjelek, hangingerek közti időkülönbségen alapszik; a magas hangoknál ezenkívül a fej árnyékoló hatása
is szerepet játszik, úgyhogy bizonyos fokú irányhallás egy füllel is lehetséges. A két füllel való hallásnál kedvező esetben az irány kb. ± 3°
hibával megadható. Az akusztikai iránymeghatározás pontossága lényegesen fokozható a két fül „hatásos távolságának” növelésével: pl. a katonai
hangfelfogó vagy fülelő készülékekben egymástól néhány méter távolságban egy-egy nagyobb hangtölcsért helyeznek el, amelyeket egy-egy
cső a füllel köt össze. – A hangforrás távolságának becslését lehetővé tevő „távolsághallásnál” főként a hangtér távolságtól függő alakulásának
van szerepe. Itt említjük meg, hogy az ún. sztereofonos hatás olyan, mesterségesen előidézett hanghatás, amely bizonyos mértékig érzékelteti
a hangforrások irányát és távolságát.

2. Az emberi hangszerv nyelvsíphoz hasonlítható. A kettős nyelvnek a gégefőben levő két rugalmas hangszalag felel meg (a 108,4. ábrán látható
keresztmetszeten S), amelyek feszültsége bizonyos izmokkal változtatható. A beszéd- és énekhangok legnagyobb része úgy keletkezik, hogy a
tüdőből a légcsőn át áramló levegő túlnyomása szétfeszíti a hangszalagok közti hangrést (R), amely az ezután következő nyomáscsökkenés és a
hangszalagok rugalmassága miatt bezárul, majd ez a folyamat szakaszosan ismétlődik. A hangszalagok rezgésének megfelelő „elsődleges hangot”
a rezonátorként ható különböző üregek, főleg a száj-, a garat- és az orrüregek módosítják, és a külső térbe sugározzák.

108,4. ábra -
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A beszédnél és az éneknél a magánhangzók hangmagasságát a hangszalagok rezgéseinek alapfrekvenciája szabja meg, amely elsősorban a
hangszalagok méreteitől és feszültségétől, kismértékben a levegőáramlás erősségétől is függ. A hangszínezetet, speciálisan a magánhangzó
sajátos jellegét (a, á, e stb.) a már említett rezonátorüregek határozzák meg, Helmholtznak a modern elektroakusztikai módszerekkel is igazolt
eredményei szerint a következőképpen: A különböző magánhangzók kiejtésekor más és más alakú üregrendszer az elsődleges hang sok harmonikus
felhangja közül azokat, amelyeknek frekvenciái az üreg sajátfrekvenciáinak közelébe, bizonyos frekvenciatartományokba esnek, rezonancia folytán
kiemeli. Ezek az egyes magánhangzókra jellemző frekvenciatartományok, amelyek lényegében függetlenek a kiejtett vagy énekelt magánhangzó
hangmagasságától, az ún. formánsok. Így pl. a magyar nyelv magánhangzói közül az u és i formánsait (a száj üregrendszer rezonanciagörbéinek
alakjában, Tabnóczy Tamás nyomán) a 108,5. ábra tünteti fel. Ezek szerint pl. az i hangzó esetében különösen a kb. 300–400 Hz és a kb. 2400–
3000 Hz tartományba eső felhangok az erősek – a v0 alaphangtól függetlenül. Abból, hogy a formánsok meghatározott, az alaphang magasságától
független frekvenciatartományok, érthetővé válik pl. az az ismert tény, hogy a normálistól lényegesen eltérő szögsebességgel járatott hanglemeznél
a magánhangzók jellege megváltozik.

108,5. ábra -

A mássalhangzók közül pl. az l, m, n, r képzésekor a hangszalagok hangjához az üregek „átfújása” által keletkezett zörejek is hozzájárulnak. A
legtöbb egyéb mássalhangzó képzésénél nem a hangszalagok rezgése, hanem az említett átfújás és a levegőáramnak különböző szűkületekbe
vagy akadályokba (pl. a fogakba) való ütközése játszik szerepet.

A fentebb csak röviden érintett hang- és hangzóvizsgálatok élettani, nyelvészeti, zenei és műszaki szempontból is fontosak. Az utóbbit illetően
pl. megerősítik azt az eredményt, hogy a beszéd átvitelénél (telefon, mikrofon, hangszóró, hanglemez) minden egyéni beszédárnyalat hű
visszaadásához a kb. 80–10 000 Hz frekvenciatartományt kellene lehetőleg egyenletesen „átvinni”. A beszéd érthetősége tűrhető még a legfontosabb
formánsokat tartalmazó 300–3000 Hz tartomány átvitelénél (telefonátvitel) is; jó hanglemezeknél és hangszóróknál az átviteli sáv ma már 30–15
000 Hz.
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Egy-egy ember beszédhangjának terjedelme általában 2 oktáv, énekhangjának „dinamikája”, azaz a legerősebb és a leggyengébb hang nyomási
amplitúdójának hányadosa kb. 25–30. A beszédhang átlagos teljesítménye kb. 10–5 W, az igen erős énekhangok teljesítménye viszont elérheti a
0,1 wattot is.

A beszélőgépek közül a maga korában egyedülálló volt Kempelen Farkas gépe (1791), amely a természetes hangképzést billentyűkkel működésbe
hozott mechanikai eszközökkel (fújtató, rugalmas szalagok, különféle rések) utánozta. A modern beszélőgépek („voder”, „vocoder”, 1939) elektromos
rezgéskeltők, szűrőkörök és hangszóró segítségével állítják elő az emberi hanghoz igen jól hasonlító hangokat.

109. §. Konszonancia és disszonancia. Hangsorok

1. Konszonanciáról beszélünk akkor, ha két vagy több zenei hang együttes hangzása kellemes, megnyugtató benyomást kelt; az ellenkező
eset disszonanciának felel meg. Egyszerű módon, pl. több lyuksorozattal ellátott lyuksziréna korongjának különböző sebességű forgatásával
meggyőződhetünk arról, hogy két hang konszonanciájára csak az (alap)-frekvenciák aránya, azaz a v2/v1 hangköz (100. § 3.) a mérvadó, és hogy
általában „egy hangköz annál inkább konszonáns”, minél kisebb egész számok hányadosával fejezhető ki. Helmholtz felosztása szerint a hangközök
közül „abszolút konszonanciát” jelentenek – az uniszónón (1:1) kívül – az oktáv (2 : 1) és a duodecim (3 : 1), teljes konszonanciát a kvint (3 : 2)
és a kvart (4 : 3), közepes konszonanciát a nagy terc (5 : 4) és a nagy szext (5 : 3), tökéletlen konszonanciát a kis terc (6 : 5) és a kis szext (8 :
5). A konszonancia és a disszonancia között pontos határ nem vonható: a megítélés a zenei hangok szerepétől, az ízléstől és a megszokástól is
függ, és az idők folyamán változott.

A konszonanciát és a disszonanciát Helmholtz elmélete (1863) a lebegésekre vezeti vissza: disszonancia áll elő, ha a két hang (és felhangjaik)
együttes hangzásakor keletkező lebegések frekvenciája az „érdesség” érzetének megfelelő 30–120 s–1 tartományba esik. Stumpf elmélete (1898) a
konszonanciát bizonyos „összeolvadási érzettel” hozza kapcsolatba. Egyik elmélet sem teljesen kielégítő.

A három vagy több hang egyidejű megszólaltatásakor keletkező „hangzat” (akkord)akkor konszonáns, ha a hangzatban mindegyik hangköz az.

Eszerint konszonáns pl. a dúr hármashangzat  továbbá a moll hármashangzat

2. A zenében használatos hangok bizonyos hangsorokba (-skálákba) rendezhetők, amelyek tagjaiból egymás utáni, ill. egyidejű megszólaltatással
esztétikai érzékünknek megfelelő dallamok, ill. harmóniák építhetők fel. A manapság leginkább használt hangsorok közül a (természetes) diatonikus
dúr hangsor egy oktávon belül 7 hangból áll, amelyek itt nem részletezett módon az említett dúr hármashangzatból származtathatók le. A hangok
elnevezéseit és jelöléseit (ha az alaphang vagy prím a c-vel jelölt hang: c-dúr hangsor), az alaphanghoz viszonyított frekvenciáit és az egymás utáni
hangközöket az alábbi táblázat tünteti fel:

Prím Szekund Kis terc Kvart Kvint Nagy
szext

Nagy
szeptim Oktáv

c d esz f g asz b c1
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Ezzel szemben a diatonikus moll hangsor (c alaphang esetén c-moll hangsor):

Prím Szekund Kis terc Kvart Kvint Kis szext Kis
szeptim Oktáv

c d esz f g asz b c1

Mindkét hangsorban a szomszédos hangok között háromféle hangköz fordul elő: 9/8 (nagy egész hang), 10/9 (kis egész hang) és 16/15 (nagy
félhang). A moll hangsor kis terc, kis szext és kis szeptim hangjai mind a 25/24 hangközzel (kis félhang) mélyebbek a dúr hangsor megfelelő hangjainál.

Az a zenei követelmény, hogy ugyanazt a dallamot – a hangközöknek ugyanazt az egymásutánját – pl. nemcsak a c hangból, hanem a skála bármely
más hangjából kiindulva is el lehessen játszani („transzponálás”), szükségessé tette a fenti skálák kibővítését. A transzponálás követelményének
szigorú kielégítéséhez azonban, mint könnyen belátható, igen sok új hangot kellene beiktatni, ami a „rögzített hangú” hangszereknél, pl, a zongoránál
vagy orgonánál nagyon bonyolult lenne. Ezért a bővítés egyik módjánál – bizonyos, egymáshoz közeli hangokat egy hanggal helyettesítve – új
hangokként csak azokat választották, amelyek a c-dúr hangsor hangjainál egyrészt a 25/24 kis félhanggal magasabbak (a kottában  jelzett 7
hang: cisz, disz, eisz, fisz, gisz, aisz, hisz), másrészt ugyanannyival mélyebbek (a kottában  jelzett 7 hang: cesz, desz, esz, fesz, gesz, asz, b).
Az így kibővített hangsor tehát egy oktávon belül 21 hangból áll.

A rögzített hangú hangszereknél az oktávonkénti 21 billentyű még mindig sok lenne. Ezért később az oktávon belüli hangok számát 7-ről csak 12-re
emelték úgy, hogy mind az öt egész hangköznél egy-egy hangot iktattak be (a zongora fekete billentyűinek megfelelően), és az előbbi „tiszta” vagy
racionális hangközök feláldozásával az oktávot 12 egyenlő hangközre osztották (Werckmeister, 1691). Erre a δ hangközre nézve nyilvánvalóan: δ12

= 2, úgyhogy δ = 21/12 = 1,0595. Az így nyert és főleg Bach zeneművei óta (1720 körül) elterjedt hangsor az „egyenletesen temperált” kromatikus
hangsor:

c cisz d disz e f fisz g gisz a aisz h c1
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(=desz) (esz) (fesz) (eisz) (gesz) (asz) (b) (cesz) (hisz)

Ebben pl. a g (kvint) relatív frekvenciája: 1,05957 = 1,4983 a 3/2 helyett.

A rögzített hangokkal bíró hangszerekben a fenti hangsornak megfelelő temperált hangolást alkalmazzák. Ezzel szemben pl. a hegedűs
természetesen alkalmazhatja a racionális hangközöknek megfelelő tiszta vagy természetes hangolást, ha szólót játszik, de zongorakíséretnél a
temperált hangoláshoz kell alkalmazkodnia.

A hangszerek hangolásának alapjául szolgáló normálhang (kamarahang, a1 = „egyvonásos a”, 109,1. ábra) alapfrekvenciája az 1939-i nemzetközi
megállapodás szerint 440 Hz (azelőtt 435 Hz volt). Eszerint pl. a c1 hang frekvenciája: 440/1,05959 = 261,63 Hz, viszont a fizika szempontjából
kényelmesebb „fizikai hangolás” a c1 frekvenciáját 256 = 28 Hz-nek veszi. A különböző magasságú c hangok egyik jelölési módja a 109,2. ábrán
látható, elnevezésük pedig, a C2-től kezdve a c5-ig: szubkontra, kontra, nagy, kis, egyvonalas, …, ötvonalas c. Ez a 8 oktávnyi nagy hangterjedelem
a hangszerek közül csak a nagy orgonáknál van meg; a C2 hangot adó zárt síp 5 m hosszú. A zongorák hangterjedelme 7 oktáv: A2 (27,5 Hz) –
a4 (3520,0 Hz).

109,1. ábra -

109,2. ábra -

110. §. Ultrahangok

1. Az ultrahangok előállítására, azaz a kb. 16 kHz-nél nagyobb frekvenciájú mechanikai rezgések és hullámok keltésére alkalmasak egyebek között
– 100 kHz nagyságrendű frekvenciáig – a már említett Galton-síp, a speciális szirénák és az ún. magnetosztrikciós adók, de a legelterjedtebbek, és
jóval nagyobb, akár 500 MHz frekvenciákat is szolgáltathatnak a piezoelektromos ultrahang-adók (Langevin, Pierce, 1920 körül).
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Ezek az adók a piezoelektromos hatáson (J. és P. Curie, 1880), pontosabban a reciprok piezoelektromos hatáson alapszanak. Az előbbi
hatás lényegében abban áll, hogy bizonyos kristályok, pl. a kvarc és a turmalin megfelelően kimetszett darabjai deformálás esetén felületükön
elektromos töltést mutatnak (részletesebben l. V. rész), a fordított hatás pedig abban, hogy a kristályok elektromos térben deformálódnak. Így, ha
a kvarckristályból a 110,1. ábra szerint kivágott lemeznek az x „poláris tengelyre” merőleges két, fémbevonattal ellátott véglapjára gyorsan változó
elektromos feszültséget adunk egy elektroncsöves rezgéskeltőből, akkor a lemez d vastagsága – és l hosszúsága is – megfelelő ütemben változik.
Ε mechanikai rezgések amplitúdója rezonancia folytán akkor a legnagyobb, ha az elektromos rezgések frekvenciája megegyezik a kvarclemez
(piezokvarc) valamelyik sajátfrekvenciájával. A sajátfrekvenciák az x irányú „vastagsági rezgéseknél” (101,3)-nak megfelelően:

 ((1). egyenlet)

110,1. ábra -

és innen a kvarc ϱ sűrűségéből s az x irányhoz tartozó Ε nyújtási modulusból adódik, hogy pl. 1 mm vastag lemez alaprezgésénél v1 ≈ 3 MHz.
A kvarclemez egyik szokásos elhelyezési módját, amelynél a rezgések csak az egyik oldalra – felfelé – sugárzódnak ki, a 110,2. ábra mutatja (
= nagyfrekvenciás generátor). A lemez a tartószerkezettel együtt rendszerint folyadékban van. A piezoelektromos ultrahang-források teljesítménye
meghaladhatja az 1 kW-ot, a hullámok intenzitása pedig a 10 W/cm2-t, amely kb. 10000-szerese a hallható hangoknál már a fájdalomküszöbnek
megfelelő intenzitásnak!

A magnetosztrikciós ultrahang-adókban szerepet játszó magnetosztrikció (Joule, 1847) abban áll, hogy ferromágneses rudak hosszúsága mágneses
térben megváltozik. Ezért egy váltakozó árammal táplált tekercs lemezeit nikkel- vagy vasmagja, ha valamelyik sajátfrekvenciájával a váltakozó áram
frekvenciája megegyezik, erőteljes hosszrezgéseket végez, és két végén ultrahanghullámokat sugároz ki.
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110,2. ábra -

2. Az ultrahangok vizsgálatánál és alkalmazásainál egyrészt a kicsiny hullámhossz miatt (v = 500 MHz-nél a levegőben λ ≈ 6 · 10–5 cm, azaz kb.
megegyezik a vörös fény hullámhosszával), másrészt az elérhető nagy intenzitás folytán részben más módszerek és lehetőségek is vannak, mint
a hallható hangok tartományában. A következőkben a sok jelentős módszer és gyakorlati alkalmazás közül csupán vázlatosan említhetünk meg
néhányat.

Az ultrahangoknál a hullámhossz mérésére (az olyan rövid hullámoknál, amelyeknél a Kundt-csöves eljárás már nem alkalmas) az optikában
használatosakhoz analóg módszereket dolgoztak ki. Ezek egyike a rácsokon fellépő hangelhajláson, egy másik hullámhosszmérő műszer pedig, a
hang-interferométer, az álló hanghullámokon alapszik.

Egy további fontos módszernél (álló) ultrahanghullámokat keltenek valamilyen folyadékban, úgyhogy ebben szabályosan egymásra következő
sűrűségingadozások jönnek létre; ily módon a folyadékon mint „optikai rácson” fényelhajlásjelenségek állíthatók elő (Debye–Sears-effektus, 1932),
amelyekből megfelelő mérésekkel az ultrahang hullámhossza meghatározható. Itt említjük meg, hogy az ultrahang-hullámok a bennük fellépő
sűrűségingadozásokkal kapcsolatos törésmutató-ingadozások alapján az optikai árnyékképeljárással („schlieren”-módszer) le is fényképezhetők.

A hullámhossz mérésére a ν frekvencia ismeretében egyúttal a hangsebesség mérését is jelenti (c = νλ). Az ilyen mérésekből, amelyek
kis mennyiségben rendelkezésre álló anyagokon is elvégezhetők, fontos következtetések vonhatók le az anyag rugalmas tulajdonságaira és
kémiai szerkezeti kérdésekre vonatkozólag. Hasonlóan, az ultrahang-hullámoknál a gázokban és a folyadékokban mutatkozó diszperziónak (a
hangsebesség hullámhosszfüggésének) és abszorpciónak tanulmányozása értékes felvilágosításokat nyújt olyan folyamatokról, amelyek a vizsgált
gáz, ill. folyadék molekuláiban vagy molekulái között játszódnak le.

A kicsiny hullámhossz következtében az ultrahang-hullámok, ill. -sugarak nyalábosítása közönséges méretű akusztikai tükrökkel és (megfelelő
anyagból készült) lencsékkel jól megvalósítható. Az intenzív ultrahang-nyaláboknak fontos alkalmazásuk van a már említett visszhangos
mélységmérésnél és általában a víz alatti híradás technikájában: a nyalábokat rövid impulzusokban kibocsátó, majd az akadályokról visszavert
„jeleket” felfogó sonar-készülékkel pl. tengeralattjárók (vagy halrajok) ugyanúgy felkutathatók, mint a repülőgépek a radarral. Hasonlóan működő
készülékeket kíséreltek meg szerkeszteni a vakok számára, akik így, miként a denevér is, ultrahangok segítségével tájékozódhatnának. Annak
alapján, hogy az ultrahang homogén fémeken nagyobb abszorpció nélkül áthalad, a fémekben esetleg meglevő üregeknél viszont csaknem teljesen
visszaverődik, „ultrahang-átvilágítással” roncsolásmentes anyagvizsgálat végezhető. Ez különösen nagyobb kiterjedésű fémdaraboknál jelentős,
amelyeknél a szokásos „röntgenátvilágítás” már nemigen alkalmazható.
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Az ultrahangok mechanikai hatásaival kapcsolatban vegyük figyelembe, hogy pl. egy I = 10 W/cm2 intenzitású és ν = 300 kHz frekvenciájú, a vízben
c = 1480 m/s sebességgel haladó síkhullám esetén – (106,7)-ből számítva – a mozgási amplitúdó kereken 2 · 10–5cm, a sebességi amplitúdó
37 cm/s, a gyorsulási amplitúdó (az előzőnek ω-szorosa) 7 · 107 cm/s2, és végül a nyomási amplitúdó kereken 5 at. Eszerint a folyadékban a
nehézségi gyorsulásnál 70 000-szer nagyobb gyorsulások is fellépnek, a hangnyomás pedig 5 at nyomás és (a –5 at nyomásnak megfelelő) 5
at húzófeszültség között ingadozik. A húzófeszültség következtében a folyadék helyenként „szétszakad”, és így üregek képződnek (kavitáció),
amelyeknek a következő nyomásfázisban való záródásakor igen nagy, több tízezer atmoszférányi nyomások lépnek fel. Az üregekbe a folyadékban
oldott gázok beáramlanak, majd nagyobb buborékokká egyesülve felszállnak, úgyhogy az ultrahangokkal folyadékoknál, olvadékoknál gáztalanítás
érhető el. Ultrahangot használnak az alumínium forrasztásánál és fémek tisztításánál, mert a rezgések „dörzsölő” hatására az oxidréteg, ill. a
szennyeződés a fém felületéről leválik.

Részben a kavitációnál fellépő nagy erőkre vezethető vissza az ultrahangoknak őrlő és keverő, pontosabban diszpergáló hatása: valamely folyadék
(vagy szilárd test) a vele normális körülmények közt nem keveredő másik folyadékkal, pl. a higany vagy az olaj a vízzel, ultrahangok hatására igen
finom eloszlású keveréket, emulziót képezhet.

A diszpergálásnak mintegy fordítottja az a hatás, amelyet az ultrahangok gázokban lebegő apró részecskékre, pl. köd-, füst-, korom- és porszemekre
gyakorolnak: a részecskék a fellépő hidrodinamikai vonzóerők folytán nagyobb halmazokká állnak össze (koaguláció), majd kicsapódnak. Ennek a
hatásnak az alkalmazásaira példa a gázok tisztítása és repülőtereknek nagy teljesítményű ultrahang-szirénákkal való ködmentesítése.

Az ultrahangoknak hőhatása, továbbá számos kémiai hatása, ill. alkalmazása is van: pl. a vízben H2O2 képződése, hosszú láncú molekulák
szétszakítása (depolimerizáció), egyes festékoldatok elszíntelenítése és más oxidáló hatások.

A felsorolt hatások következményeként az ultrahang biológiai hatásokat is válthat ki: pl. kis állatokat (halakat, békákat), valamint mikroorganizmusokat
elpusztíthat; ez utóbbi miatt felhasználható élelmiszerek, pl. tej sterilizálására. Az ultrahangot, bár hatásmechanizmusa az élő szervezetben még
kevéssé tisztázott, terápiás célokra is alkalmazzák bizonyos ideg-, izom-, csontrendszeri és más megbetegedéseknél.
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4. fejezet - IV. RÉSZ. HŐTAN
A „hő” fogalma azokban az érzetekben gyökerezik, amelyeket a testek a bőrünk egyes helyein végződő idegek közvetítésével váltanak ki, s amelyek
alapján a testek „hőállapotát” a meleg, hideg, langyos stb. szavakkal jelöljük meg. A tudomány fejlődése során azonban a hő fizikai jelentése a
hőérzettől teljesen függetlenné vált. A testek említett „hőállapotát” objektív módon és számszerűen jellemezhetjük egy mérhető fizikai mennyiséggel,
a hőmérséklettel, a hőmérséklet megváltozását pedig – a testek felmelegedését és lehűlését (továbbá halmazállapotának megváltozását) – egy
másik fizikai mennyiségnek, a test által felvett vagy leadott hőnek, pontosabban hőmennyiségnek tulajdonítjuk.

A hőtan körébe tartoznak mindazok a jelenségek, állapotváltozások, amelyekben a hőmérsékletnek és a hőmennyiségnek lényeges szerepe
van. A hőjelenségek vizsgálata során alakult ki egyébként e két fogalom pontosabb jelentése is, így pl. a kezdetben „súlytalan folyadéknak” vélt
hőmennyiségről kiderült, hogy az az energia egyik fajtája, hőenergia. Tekintettel arra, hogy a természetben lejátszódó folyamatok általában hőenergia-
átalakulással kapcsolatosak, továbbá az emberiség által felhasznált energia nagy része hőenergia, a hőtan mind tudományos szempontból – szinte
valamennyi természettudomány számára –, mind pedig technikai, ipari szempontból rendkívüli jelentőségű tudományág.

A hőtan tárgyalásának módszerét illetően két fő irány különböztethető meg, amelyeket röviden már az 59.§-ban jellemeztünk. A fenomenológiai
módszert követi a (klasszikus vagy általános) termodinamika, amely az anyag szerkezetére vonatkozólag semmiféle konkrét feltevést nem téve,
pusztán tapasztalati tényekre és mérhető mennyiségekre támaszkodva állapítja meg igen általános érvényű, a Newton-axiómákhoz hasonló szerepet
játszó „főtételeit”, ill. ezekből von le fontos következtetéseket. Ezzel szemben a korpuszkuláris módszert alkalmazó molekuláris hőelmélet az anyagot
felépítő kis részecskékből, ezek mozgására és kölcsönhatására vonatkozó feltevésekből indul ki, és így jut el igen szemléletes jelentésű, a klasszikus
termodinamikánál sok esetben messzebb menő eredményekhez. Megjegyzendő, hogy a molekuláris hőelméletet az alkalmazott módszer további
tagozódásának megfelelően kinetikai hőelméletre és statisztikai hőelméletre szokták felosztani.

Tárgyalásunkban először a hőmérséklet és a hőmennyiség mérésével s a testek „hőtágulásával” foglalkozunk (A fejezet), ezután a termodinamika,
majd a molekuláris hőelmélet elemeivel (B és C fejezet) és végül – bizonyos mértékig mind a két fajta módszert tekintetbe véve – a
halmazállapotváltozásokkal és a hő terjedésével (D és Ε fejezet).

A) HŐMÉRSÉKLET ÉS HŐMENNYISÉG. A TESTEK HŐTÁGULÁSA
111. §. A hőmérséklet mérése; hőmérsékleti skálák, hőmérők

1. A hőmérsékletnek, azaz a testek „hőállapotát” jellemző mennyiségnek számszerű megadására érzékszerveink nem alkalmasak, sőt a
hőmérsékletfokozatok (hideg, meleg, langyos stb.) megállapításánál sem eléggé megbízhatók. Így pl. egy tárgyat tapintással melegnek vagy hidegnek
találunk aszerint, amint előzőleg kezünk hidegben vagy melegben volt, nagyon meleg és nagyon hideg test között pedig rendszerint nem tudunk
különbséget tenni, mindkét esetben fájdalomérzet lép fel.

A hőmérsékletnek érzékszervünktől független, objektív és számszerű megadására három alapvető tapasztalat nyújt lehetőséget.
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a. A testek tulajdonságai általában függnek a hőmérséklettől: a hőmérséklet változásával megváltozik a testek, anyagok csaknem valamennyi
tulajdonsága, pl. a hosszméretek, térfogat, sűrűség, rugalmas állandók, elektromos ellenállás, optikai törésmutató stb.1

b. Ha különböző hőmérsékletű testek egymással érintkeznek, akkor – feltéve, hogy nem jön létre halmazállapotváltozás vagy kémiai reakció – a
melegebb test lehűl, a hidegebb felmelegszik, és végül beáll egy közös hőmérséklet, „a hőmérsékletkülönbségek kiegyenlítődnek” (hőmérsékleti
egyensúly jön létre).

c. Előállíthatok jól reprodukálható hőmérsékletek, pl. adott nyomás mellett olvadó jégnek vagy forrásban levő víz gőzének hőmérséklete.

Elvileg a testeknek bármilyen, a hőmérséklettől függő tulajdonsága felhasználható a hőmérséklet mérésére, azaz hőmérő (termométer)
szerkesztésére. A leggyakrabban a folyadékok hőtágulását használják fel.

A fenti tapasztalati tények figyelembevételével elkészíthetjük pl. a közismert higanyhőmérő Celsius-féle hőmérsékleti skáláját (1742), amelynél
alappontokul választjuk a normális légnyomás mellett olvadó tiszta jég (0 °C) és a normális légnyomás mellett forró víz gőzének hőmérsékletét (100
°C). Ε két alappontnak megfelelő jel közti „alaptávolságot” az egyenletes keresztmetszetű kapilláris mentén 100 egyenlő részre osztjuk, és ezt a
fokbeosztást az alappontokon túl is folytatjuk. Ily módon a hőmérővel érintkezésbe hozott test hőmérsékletét definíciószerűleg azzal a fokszámmal
adjuk meg, amelynél a higany szál vége megállapodik: pl. 20 Celsius-fok (20 °C, esetleg csak 20°). Mivel melegedéskor a higanyszál „emelkedését”
a higany és az üvegedény hőtágulása együttesen szabja meg, ez a hőmérsékleti skála az üvegbe helyezett higany ún. látszólagos hőtágulására –
térfogatváltozására – van alapítva, azzal a megállapodással, hogy a hőmérsékletváltozás a higany látszólagos térfogatváltozásával arányos legyen.

Hasonló, meglehetősen önkényesnek tűnő megállapodással más hőmérsékleti skálákat is definiálhatunk, amelyek egymástól általában különböznek
aszerint, hogy melyik anyagnak milyen tulajdonságát választjuk ki a hőmérséklet jellemzésére, és milyen megállapodással rendeljük hozzá a
tulajdonság változásához a hőmérsékletet jellemző számot. Ha pl. egy, az előbb leírt módon elkészített, azaz egyenletes fokbeosztású alkoholos
hőmérőt és egy higanyhőmérőt közepes hőmérsékletű vízbe mártunk, a két hőmérő 1–2 °C eltérést mutat, mert az alkohol más törvényszerűség
szerint tágul ki, mint a higany, és ezenkívül az üvegfajták különbözősége is eltérést okozhat. Általánosan, a valamilyen önkényesen választott anyag
viselkedésére alapított skálákat tapasztalati vagy empirikus hőmérsékleti skáláknak nevezzük.

A tág lehetőségek közül gyakorlati használatra olyan empirikus hőmérsékleti skálák jöhetnek szóba, amelyek technikailag jól megvalósíthatók, és
amelyeknek használata mellett sok törvényszerűség lehetőleg egyszerű alakban jelentkezik, mert ez azt mutatja, hogy hőmérsékleti skálánk nem
„mesterkélt”, hanem a természeti törvényekhez jól igazodik. A 18. század végén a tudomány akkori fejlettségi fokának megfelelt a higanyos hőmérőre
alapított hőmérsékleti skála. Kisebb pontossági igények mellett ma is használatos a 0 °C–100 °C alapközben és annak közelében. További fejlődést
jelentettek a különböző gázhőmérők skálái (115.§). Már 1887-ben nemzetközi megállapodás alapján a 0 °C-on 1000 torr nyomású hidrogéngáz
állandó térfogaton bekövetkező nyomásváltozásaira alapított hőmérsékleti skálát, a „nemzetközi hidrogénskálát” vezették be. Ezek mind empirikus
skálák.

Régi törekvése volt azonban a fizikusoknak egy „abszolút jellegű” hőmérsékleti skála megalkotása, amely skála a hőmérőben felhasznált anyagok
minőségétől független, és amelynél a hőmérséklettel kapcsolatos természeti törvények lehetőleg egyszerű alakúak. Ilyen a W, Thomson (Lord

1 Csak kevés jellemző adat független a hőmérséklettől: ilyenek pl. a testek tömege és a radioaktív anyagok bomlási együtthatói. Az anyagi minőségtől független, ún. univerzális állandók a hőmérséklettől
is függetlenek.
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Kelvin, 1824–1907) által már 1852-ben javasolt termodinamikai hőmérsékleti skála (124.§), de ennek gyakorlati megvalósítása akkor még nem volt
lehetséges.

Az 1927-ben elfogadott nemzetközi hőmérsékleti skálánál – amelyen a jég normális olvadáspontjának és a víz normális forráspontjának szintén
0 °C, ill. 100 °C felel meg – alkalmas mérési utasításokkal a termodinamikai skálát igyekeztek a lehető legpontosabban megvalósítani. A mérési
utasításokat a mérési technika fejlődésének megfelelően 1948-ban, majd 1954-ben kissé módosították, úgyhogy most ez a nemzetközi hőmérsékleti
skála van érvényben, azaz olyan empirikus skála, amely a jelenleg elérhető pontosságon belül megegyezik a termodinamikai skálával.

A hőmérséklet szabatos mérése történhetik közvetlenül a nemzetközi megállapodásban előírt, definícióként szereplő mérési utasítások szerint, de
lehetséges bármilyen más hőmérővel is, ha ezt a nemzetközi skála szerint hitelesítették, ill. adatait megfelelően korrigálták.

A nemzetközi hőmérsékleti skála lerögzítésénél hat elsődleges alappontot állapítottak meg, és az ezek közti interpolációhoz előírták a
hőmérsékletmérő eszközöket, amelyek az alappontoknál meghatározott módon hitelesítendők.

Ezek az alappontok, mind normális nyomáson: az oxigén forráspontja, –182,970 °C; a jég olvadáspontja, 0 °C; a víz forráspontja, 100 °C; a kén
forráspontja (444,600°), az ezüst (960,8°) és az arany (1063,0°) olvadáspontja. Mérőeszközként –183 °C-tól 630 °C-ig platina ellenállás-hőmérőt,
630 °C és 1063 °C között platina-platinaródium termoelemeket, 1063° fölött pedig sugárzásmérésen alapuló hőmérőket (pirométereket) használnak.

Az oxigénpont (–182,97 °C) alatti hőmérsékletekre a nemzetközi skála ez idő szerint még nincsen pontosan definiálva, mert az ezirányú vizsgálatok
még kiegészítésre várnak. Ennek ellenére a hőmérséklet az oxigénpont alatt is elég nagy intervallumban jól mérhető. Az „abszolút nullapont” (–
273,15 °C = 0 °K, l. 115. §) közelében egészen speciális mérési eljárásokat alkalmaznak.

A Celsius-skála alappontjainak a tudományos méréseknél ma már nem használatos Réaumur-skálán (1730) 0 °R és 80 °R, a Fahrenheit-skálán
(1714) pedig 32 °F és 212 °F felel meg. Ha eltekintünk a hőmérők folyadékjának és edényének befolyásától, fennáll:

 ((1). egyenlet)

A Kelvin-skálára és az abszolút hőmérsékletre vonatkozólag l. 115. §.

A hőmérsékletet alapmennyiségnek tekintjük, azaz dimenzióját nem vezetjük vissza a hosszúság, az idő és a tömeg dimenziójára. Ennek megfelelően
a hőmérséklettel kapcsolatos leszármaztatott mennyiségek egységeiben előfordul a fok jele (ill. az ezzel egyenértékű grad, °C, °K vagy ° jel).

2. Hőmérők, a) A folyadékos hőmérők közül a higanyhőmérők alsó mérési határát a higany forráspontja (–39 °C) szabja meg, a felső határt pedig a
közönséges hőmérőknél, amelyekben a higany felett „légüres” tér van, a higany erős párolgása korlátozza. Az elpárolgott higany a kapilláris felső,
hidegebb részében apró cseppek alakjában lecsapódik, „átdesztillál”, és ezért a higanyszál állása a kelleténél alacsonyabb. Ha a kapillárisban a
higany fölött légüres tér helyett nagy nyomású nitrogén vagy más közömbös gáz van, amely a higany átdesztillálását megakadályozza, akkor az
egyébként kb. 300 °C-os felső határ kiterjeszthető az alkalmazott üveg lágyulási hőmérsékletéig, kvarcüveg esetén egészen 800 °C-ig. Az ilyen
hőmérőket a bennük fellépő nagy nyomás (100 at-ig) miatt óvatosan kell használni.
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Ha a higanyban 8,5% talliumot oldanak, az alsó határ kb. –60 °C. Az ilyen higany-tallium hőmérőket főleg a meteorológiai gyakorlatban használják
–60 és +50 °C között.

A galliummal töltött hőmérők kényelmesen használhatók kb. 1000 °C-ig gáztöltés nélkül; az alsó határ kb. 0 °C.

A mélyebb hőmérsékletek mérésénél főleg szerves folyadékok jönnek számításba, bár ezek nedvesítik a hőmérő edényének a falát, és így a folyadék
egy részének a falra tapadása nagyobb hibákat is okozhat. A leginkább alkalmazott szerves folyadékok: amilalkohol (használható –110 és +135 °C
között, toluol (–90 és + 110 °C között), normál-pentán (–130 és +35 °C között), izopentán (–195 és +35 °C között).

Azokban az időkben, amikor a hőmérsékleti skálát még az egyenletes fokbeosztású higanyos hőmérőre alapították, az üvegfajták különböző
viselkedése a hőmérséklet megállapításánál némi bizonytalanságot okozott. Ezt a bizonytalanságot előírt üvegfajták alkalmazásával csökkentették.
Jelenleg a speciális üvegfajtából készült, egyenletes fokbeosztású higanyos hőmérők adatai 0 és 100 °C között még 0,1 fokon belül megközelítik a
nemzetközi hőmérsékleti skálát. 100 °C fölött már egyre növekszik az eltérés, pl. 400°-on kereken 10°-ot, 700°-on 70°-ot tesz ki. A gyárak a precíziós
hőmérőket rendszerint már a nemzetközi skálának megfelelő fokbeosztással készítik; a beosztás esetleges hibáit korrekciós táblázat közli.

A higanyos és általában a folyadékos hőmérőknél precíziós mérések alkalmával számos hibaforrásra kell tekintettel lennünk. A hibaforrások közül
az alappontok változásai részben onnan erednek, hogy a hőmérő üvegedénye az elkészítés után – ha nem alkalmaztak „mesterséges öregbítést”
– még éveken át is kissé összehúzódik, s ezért az alappontok lassan emelkednek. Másrészt, ha előzetesen magas hőmérsékleten tartott hőmérőt
olvadó jégbe mártunk, a higanyszál még az öregbített hőmérőkben is valamivel a nullapont alatt állapodik meg (nullapont-depresszió), mert a
kitágult üvegedény a 0 °C-hoz tartozó térfogatát csak hosszabb idő, kb. egy nap múlva veszi fel. Az alappontok kissé eltolódhatnak a külső és a
belső nyomás megváltozásánál, pl. a hőmérő megdöntésénél is, mivel ekkor az edény térfogata kissé megváltozik. Hibát okozhatnak a hajszálcső
egyenetlenségei is, továbbá hibát jelenthet, ha a (higany-)szál egy része kinyúlik a mérendő hőmérsékletű térből (a kiálló szál okozta hiba); a hőmérő
skálájának készítésekor vagy hitelesítésekor ugyanis rendszerint az egész folyadékszál a megfelelő hőmérsékleten van. Az említett és még más
hibák korrigálásával, a hőmérők ellenőrzésével és hitelesítésével kapcsolatban a részletekre vonatkozólag a fizikai praktikumokra, ill. gyakorlatokra
kell utalnunk.

b) A különleges célokra szolgáló folyadékos hőmérők közül a Beckmann-féle hőmérő (111,1. ábra) hőmérsékletváltozások nagy pontosságú mérésére
szolgál. Viszonylag nagy térfogatú higanytartó edényéhez olyan szűk kapilláris csatlakozik, hogy a mindössze néhány fok leolvasási tartományban,
az S főskálán az ezredfokok még becsülhetők. Hogy a mérési tartomány változtatható legyen (azaz az S skála nullpontjának pl. 20 °C helyett 45 °C
„kezdeti hőmérséklet” feleljen meg), a megfelelő higanymennyiség a kapilláris felső részén levő edénybe felhajtható vagy innen lehozható azáltal,
hogy az Ν nyaknál a higanyszálat rázassál – más típusokban pedig melegítéssel – elszakítjuk. Az S2 segédskála ama higanymennyiség közelítő
megállapítására való, amelyet a kívánt kezdeti hőmérséklet beállításánál le kell választani.
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111,1. ábra -

A maximum-minimum hőmérők a hőmérsékletnek bizonyos időközben elért legnagyobb, ill. legkisebb értékét vagy mind a kettőt mutatják.

A mindkét szélső hőmérsékletet jelző Six-féle maximum-minimum hőmérő (111,2. ábra) U alakú szűk csövének alsó részében higany van, efelett
a bal szárat teljesen, a jobb szárat részben amilalkohol tölti ki. A higanyszál két végénél, a csőhöz erősen súrlódva, két acélpálcika mozoghat.
Melegedéskor a bal szárban kiterjedő alkohol a higanyszál közvetítésével a jobb oldali pálcikát feljebb tolja, míg a bal oldali pálcika a helyén marad,
mert mellette az amilalkohol eláramolhatik. A hőmérséklet csökkenésekor a bal oldalon összehúzódó amilalkohol után nyomuló higanyszál a bal
oldali pálcikát tolja feljebb. Ily módon a bal oldali pálcika a minimális, a jobb oldali a maximális hőmérsékletnek megfelelő helyen marad mindaddig,
amíg leolvasás után mágnessel a higanyszál két végéhez vissza nem állítjuk azokat.
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111,2. ábra -

A test maximális hőmérsékletét jelző lázmérők hajszálcsövének alsó végén erős szűkület van, amelyen a higany melegedésekor átmegy,
visszahúzódáskor azonban leszakad, és csak rázassál vihető vissza a tartó edénybe.

c) Másfajta hőmérők a testek legkülönbözőbb – hőmérséklettől függő – tulajdonságai alapján mérnek hőmérsékletet. Ezeket a hőmérőket csak
később, a megfelelő jelenségeknél ismertethetjük, most csupán rövid felsorolásra szorítkozunk.

Két különböző hőtágulású fémből összehegesztett szalag meggörbülésén alapszanak a fém- vagy bimetall hőmérők (112. §), az állandó térfogaton
melegített gázok nyomásváltozásán a gázhőmérők (115. §), a telített gőzök nyomásának hőmérsékleti függésén a gőznyomás-hőmérők. Különösen
fontosak az elektromos jelenségeket felhasználó műszerek, így a hőelektromos hatáson alapuló hőelemek (termoelemek), a fémek, ill. félvezetők
ellenállásváltozásán alapuló ellenálláshőmérők, ill. termisztorok, továbbá a magas hőmérsékletű testek sugárzásának mérésén alapuló pirométerek.
Végül megemlítjük, hogy egyes bonyolult szerkezetű festékek, az ún. termokolorok egy vagy több meghatározott hőmérsékleten színüket
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megváltoztatják, s így jelzik a megfelelő hőmérséklet beállását, ill. túlhaladását. Ha tehát alkalmasan választott ilyen festékkel gépalkatrészeket – pl.
benzinmotor hengerét – bevonnak, az esetleg már veszélyes mértékű felmelegedés könnyen észrevehető.

A felsorolt hőmérők egy része igen alkalmas – megfelelő segédberendezések felhasználásával – hőmérsékletírók (termográfok), hőmérséklet-
szabályozók és távhőmérők szerkesztésére is.

112. §. Szilárd testek hőtágulása

Számos tapasztalat bizonyítja, hogy a hőmérséklet változtatásával a szilárd testek hosszméretei megváltoznak, éspedig melegítésnél általában
növekednek, így pl. egy vasgolyó, amely szobahőmérsékleten a hozzá pontosan illő karikán éppen átfér, felmelegítés után megakad abban.

1. Izotrop testek lineáris (vonalas) hőtágulását – a test egyik hosszméretének megváltozását – pl. úgy vizsgálhatjuk, hogy kezdetben
szobahőmérsékletű vörösréz csövön keresztül meleg vizet, majd forró víz gőzét vezetjük; mintegy 80 °C-os hőmérsékletváltozásra az 1 m hosszú
cső kb. 1 mm-t nyúlik meg. Az igen kicsiny megnyúlásokat tükrös emelőáttétellel vagy a cső által gördített hengerhez erősített mutatóval tehetjük
jól láthatóvá és mérhetővé (112,1. ábra).

112,1. ábra -

A fenti vagy hasonló módon végzett mérések szerint a t – t0 hőmérséklet-változásnál fellépő l – l0 megnyúlás arányos az eredeti l0 hosszúsággal
és a hőmérsékletváltozással (ha ez nem nagyon nagy):

 ((1). egyenlet)

Ennélfogva pl. a t0 = 0 °C-on l0 hosszúságú rúd hosszúsága t hőmérsékleten:

 ((2). egyenlet)

Az anyagi minőségtől függő α arányossági faktor az ún. lineáris hőtágulási tényező, amely (1) alapján a mért adatokból így adódik:
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 ((3). egyenlet)

dimenziója a hőmérsékletének reciproka, számértéke a Δt = 1 °C hőmérsékletváltozásnál fellépő relatív megnyúlást (Δl/l0) adja meg. Pl. a vörösréznél
a 0 °C–100 °C közben α = 1,4 · 10–5/°C, további értékekre nézve l. a függelék 2. táblázatát. – A kifeszített (pl. nehezékkel megterhelt) gumicső
melegítéskor összehúzódik, azaz ebben az esetben az α negatív.

Nagyobb hőmérsékleti közben a mérések szerint a test hosszúságának hőmérsékleti függése a (2) lineáris egyenlet helyett az]

 ((4). egyenlet)

összefüggéssel írható le, amelyben az α1, α2  állandók – és esetleg még továbbiak – a mérésekből határozhatók meg. A (2)-nek (4)-gyé való
kibővítése, amelyhez hasonló sok más esetben is előfordul, nem meglepő. Az l ugyanis valamilyen függvénye a t-nek, és ez az l = f(t) függvény t
= 0 hely környezetében feltehetően hatványsorba fejthető. A (4) formula mármost annak felel meg, hogy a hatványsorból csak az első három tagot
tartjuk meg, kisebb t értékeknél viszont már a (2) lineáris összefüggésnek megfelelő első két tag is jó közelítést adhat. – A gyakorlatban az (1)
lineáris összefüggés általában még néhány száz °C-os hőmérsékleti közökben is alkalmazható, ha az adott (t0, t1) közhöz tartozó közepes hőtágulási
tényezőt (α01) használjuk, amelyet (3) alapján az alábbi (5a) összefüggés definiál. Másrészt, a (3)-ból vagy az (5a)-ból a  határesetben a t0
hőmérséklethez tartozó hőtágulási tényezőt kapjuk, l. (5b):

 ((5a–b). egyenlet)

Az α01 és az α geometriailag (az 1/l0 tényezőtől eltekintve) az l = f(t) görbénél a szelők, ill. az érintők iránytangensének felelnek meg. Ebből is látható,
hogy az α01 a t0 kezdeti hőmérséklettől és a t0 – t1 intervallumtól, az α pedig csak t0-tól függ. Gyakorlatilag az α01 és az α közti különbség 0 °C körül
mintegy 100 °C-os intervallumban jelentéktelen.

A felmelegítés vagy lehűtés hatására bekövetkező tágulásnál vagy összehúzódásnál nagy erők (feszültségek) lépnek fel, más szóval a megnyúlást
vagy összehúzódást csak jelentékeny erőkkel lehet megakadályozni. Ezt mutatja pl. a 112,2. ábrán vázolt kísérlet: az izzó állapotban rögzített R
kovácsolt vasrúd lehűtésekor a Ρ öntöttvas pálca eltörik.
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112,2. ábra -

A Δt hőmérsékletnövelésnél fellépő Δl/l = αΔt relatív megnyúlást melegítés helyett – Hooks törvénye alapján – a Δl/l = (1/E)F/q egyenletből adódó F
erővel lehetne létrehozni. Ebből következik, hogy pl. a fenti kísérlet esetén a már lehűlt, de összehúzódásában megakadályozott rúdban]

 ((6). egyenlet)

rugalmas feszültség (húzófeszültség) keletkeznék, amelynek F = qEαΔt összehúzó erő felelne meg. Pl. q = l cm2 keresztmetszetű, Δt = 100 °C-kal
felmelegített vasrúdnál (E = 2,1 · 106 kp/cm2, α = 1,2 · 10–5/°C) F ≈ 2500 kp.

2. Izotrop testek térfogati (köbös) tágulása, mivel az izotrop testek minden irányban ugyanazon törvényszerűség szerint tágulnak ki, az előzők alapján
könnyen meghatározható. Ha pl. egy téglatest élhosszúságai 0 °C-on a0, b0, c0, akkor t hőmérsékleten az élhosszúságok a0(1 + αt), b0(1 + αt), c0(1
+ αt), tehát a térfogat: V = a0b0c0(1 + αt)3 = V0(1 + αt)3 ≈ V0(1 + 3αt); az αt ugyanis általában oly kicsiny (pl. t = 100 °C-nál 10 –3 nagyságrendű), hogy
a köbre emelésnél négyzete és köbe elhanyagolható. Így a hasábnál és bármilyen más alakú izotrop testnél is a térfogat hőmérsékleti függésére
nézve általában jó megközelítéssel fennáll:

 ((7). egyenlet)

a β térfogati hőtágulási tényező a lineárisnak háromszorosa, β = 3α. A lineáris tágulásnál közölt formulák és megjegyzések értelemszerűen (l és α
helyett V és β) a térfogati tágulásra is vonatkoznak.2 A (7) összefüggés üregek vagy edények térfogatára is érvényes.

Ha egy izotrop test sűrűsége 0 °C, ill. t hőmérsékleten ϱ0, ül. ϱ, akkor m = ϱ0V0 = ϱV miatt ϱ/ϱ0 = V0/V, azaz (7) alapján a sűrűség hőmérsékleti
függését leíró egyenlet:

2 Az ún. felületi hőtágulasnál q = q0(l + 2at).
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 ((8). egyenlet)

Pl. a vörösréz (β ≈ 4 · 10–5/°C) sűrűsége 100 °C-on kb. 0,4%-kal kisebb, mint 0 °C-on.

3. A kristályok hőtágulása – a szabályos rendszerbe tartozókénak kivételével – függ az iránytól. Vannak olyan kristályok, amelyek melegítéskor
bizonyos irányokban összehúzódnak, más irányokban kitágulnak. Így pl. a mészpát lineáris hőtágulási tényezője a főtengelyre merőleges irányokban,
a berillkristályé pedig a főtengellyel párhuzamos irányban negatív.

A hőtágulás az anyagok szerkezeti sajátsága: a kristályos kvarcnál tengelyével párhuzamosan  merőlegesen viszont
ugyanez az anyag amorf kvarcüveggé olvasztva, majdnem a legkisebb hőtágulási együtthatójú anyaggá válik: α = 0,6 · 10–6/°C. A kristályokban
nem egyenletes melegítésnél általában nagy rugalmas feszültségek ébrednek, és ezért a kristályok az ilyen hőhatásokra könnyen megrepedeznek.
Pl. a kvarckristály már mérsékelt helyi melegítésnél is könnyen szétpattan, míg az amorf kvarcüveg igen kis hőtágulása miatt hőálló: vörösen izzó
állapotáról vízbe mártva lehűthető törés és repedés nélkül.

4. A hőtágulás gyakorlati vonatkozásai és alkalmazásai igen sokrétűek. A pontos hosszúságméréseknél a mérőrudak hőtágulását számításba
kell venni. Viszonylag igen kicsiny hőtágulási ötvözet az invar (64% Fe, 36% Ni; α = 2 · 10–6/°C) és a szuperinvar, úgyhogy a precíziós mérőrudakat
és pl. az ingaórák rúdját gyakran ezekből készítik. Az ingaóráknál a hosszúság változással kapcsolatos hiba tovább csökkenthető ún. kompenzációs
ingák alkalmazásával: pl. a 112,3. ábrán vázolt megoldásnál az invarrúd meghosszabbodását a rúdra erősített sárgaréz nehezék „felfelé irányuló”
tágulása úgy egyenlíti ki, hogy az egész rendszer tehetetlenségi nyomatéka s ezzel a lengésidő gyakorlatilag változatlan marad. Ugyanezt a zsebórák
billegőjénél azzal érik el, hogy a billegő kerekét a hőmérsékletváltozáskor megfelelően görbülő bimetall („ikerfém”) szalagból készítik, l. alább.
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112,3. ábra -

A bimetall szalag két különböző hőtágulási tényezőjű fémből, pl. vasból (α = 12 · 10–6/°C) és sárgarézből (α = 18 · 10–6/°C) a hosszirány mentén
összehegesztett szalag, amely melegedésnél vagy lehűlésnél a 112,4. ábra szerint meggörbül, ill. – ha már a kiindulási hőmérsékleten görbült volt –
görbülete megfelelően változik. A bimetall- vagy fém-hőmérőkben (112,5. ábra) a rendszerint spirális alakú szalag külső A vége rögzített, a szabad
Β vég elmozdulásait pedig alkalmas áttétellel skála előtt mozgó mutatóra viszik át. A bimetall szalagok a görbülésnél fellépő nagy erők miatt igen
alkalmasak író és kapcsoló szerkezetek működtetésére. Ilyen készülékek a hőmérsékletet regisztráló termográfok, a kelleténél nagyobb felmelegedés
vagy lehűlés esetén megfelelő elektromos áramköröket ki- vagy bekapcsoló hőrelék és az automatikus hőmérséklet-szabályozók.

112,4. ábra -
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112,5. ábra -

Közismert, hogy azoknak a rongálódásoknak elkerülésére, amelyeket a hőtágulás a vasúti sínekben és a hidakban okozhatna, a sínek darabjai
között tágulási közöket hagynak (a síndarabokat csak megfelelő betonalépítmény esetén hegesztik össze), a hidaknál pedig a tartók görgőkön
nyugszanak, és az úttest egyes szakaszai egymásba illeszkedő két fésűhöz hasonlóan kapcsolódnak egymáshoz. A vasbeton azért tehető ki
hőingadozásnak, mert a betonnak és a benne levő vasnak egyenlő hőtágulási tényezője van. A hosszú csővezetékek, pl. gőzvezetékek tágulásánál
fellépő méretváltozásokat „lant” alakú kanyarodók vagy membrántoldatok közbeiktatásával teszik veszélytelenné. A kerekekre, hordókra és csövekre
az abroncsokat vagy gyűrűket izzó állapotban teszik fel a jó megerősítés céljából.

Az üvegedények, ha vastag falúak, meleg folyadék beöntésénél azért repednek meg, mert a rossz hővezető üvegedény csak a (belső) felületén
melegszik fel erősen, s ezért benne nagy rugalmas feszültségek keletkeznek. Nagy és gyors hőmérsékletváltozásokat csak vékony falú és kis
hőtágulási tényezőjű üvegek bírnak ki (jénai „tűzálló edények”, kvarcüvegből készült olvasztó tégelyek). Feszültségmentes üvegek előállítása végett
a hűtést igen lassan és gondosan kell végezni; optikai célokra szolgáló üvegeknél a hűtés folyamata hónapokig, sőt évekig is eltarthat. Másrészt a
„szilánkmentes üvegek” a szándékosan gyors hűtéskor keletkező nagy rugalmas feszültségek miatt a törésnél nagy szilánkok helyett igen sok apró
darabra esnek szét. Fémhuzaloknak üvegbe való forrasztásánál (pl. izzólámpáknál, elektroncsöveknél stb.) csak a használt üvegfajtáéval egyenlő
hőtágulású huzalok jöhetnek tekintetbe, így pl. a platina huzalok és a különböző vas-nikkel ötvözetekből készült, rézzel bevont „köpenydrótok”.
Gyakran két különböző fajta üveg sem olvasztható össze egymással közvetlenül, hanem csak megfelelő üvegfajták közbeiktatásával.

113. §. A folyadékok hőtágulása

A folyadékoknál, mivel nincsen meghatározott alakjuk, csak térfogati hőtágulásról szokás beszélni. Ezt úgy vizsgálhatjuk, hogy a kérdéses folyadékból
a t0 kiindulási hőmérsékleten V0 térfogatú mennyiséget aránylag nagy köbtartalmú, keskeny csőben folytatódó edénybe, dilatométerbe tesszük,
és a t – t0 hőmérsékletváltozáshoz tartozó térfogatváltozást a folyadék szintjének emelkedéséből meghatározzuk. Az így mért „látszólagos
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térfogatváltozásból” a valódi térfogatváltozás, V – V0 úgy adódik, hogy az előbbihez hozzáadjuk a dilatométer megfelelő részének térfogatváltozását,
amelyet az edény hőtágulási tényezőjének ismeretében kiszámíthatunk. Az ilyen és más módon végzett mérések szerint igen sok folyadéknál a
térfogat hőmérsékleti függése bizonyos hőmérsékleti közben jó megközelítéssel lineáris:

 ((1a–b). egyenlet)

A folyadékoknál a β térfogati hőtágulási tényező nagyságrendje általában 10–3/°C, azaz β kb. 10–50-szer nagyobb, mint a szilárd testeknél (l. a
függelék 2. táblázatát). Az a hőmérsékleti köz, amelyen belül a tágulás még lineárisnak tekinthető, általában – a higany kivételével – kisebb, mint a
szilárd testek esetében, úgyhogy a folyadékoknál gyakrabban vagyunk a V = V0(1 + β1t + β2t2) kvadratikus összefüggésre utalva.

A β úgy is meghatározható, hogy a melegített folyadék sűrűségének változását mérjük, és β-t a (112,8) szerinti

 ((2). egyenlet)

összefüggésből kiszámítjuk. A sűrűségmérések szokásos módszereinél azonban – a piknométerrel vagy Archimedes törvénye alapján végzett
méréseknél – szintén meg kell határoznunk, vagy ismernünk kell az alkalmazott edény (és a bemerülő hőmérő) hőtágulási tényezőjét.

Az edény tágulásának nincsen szerepe a közlekedő edények módszerénél (Dulong és Petit, 1818; 113,1. ábra). Ha a vizsgált folyadékot tartalmazó
közlekedő edény egyik szárát pl. 0 °C-on, a másik szárát pedig magasabb t hőmérsékleten, pl. 100 °C-on tartjuk, akkor a jól ismert (65,4) törvény
szerint a megfelelő h0 és h szintmagasságok fordítva arányosak a ϱ0 és ϱ sűrűségekkel: h/h0 = ϱ0/ϱ = [(2) miatt] 1 + βt. Innen

 ((3). egyenlet)

azaz β meghatározását a nagy pontossággal megvalósítható hosszúság- és hőmérsékletmérésre vezettük vissza.



IV. RÉSZ. HŐTAN

584

113,1. ábra -

A fenti módszerrel később igen nagy pontossággal kimérték a higany és a víz sűrűségének a hőmérséklettől való függését. Ennek ismeretén
alapvető méréstechnikai megegyezések alapszanak, mert a higanyt és a vizet mint ismert sűrűségű folyadékokat használják térfogatméréshez,
relatív sűrűségméréshez, csövek kalibrálásához és a barométerállás redukálásához. Természetesen, ha valamilyen folyadék, pl. a higany hőtágulási
tényezője ismeretes, akkor egy dilatométer hőtágulási tényezője már egyszerűen meghatározható.

A víz sajátos viselkedése a hőtágulás szempontjából abban áll, hogy a víz 0 és 4 °C között melegítéskor összehúzódik, 4 °C felett melegítésnél
kitágul. A víz ϱ sűrűsége 4 °C-nál a legnagyobb, fajlagos térfogata – ν = 1/ϱ, hőmérsékleti függését a 113,2. ábra mutatja – itt a legkisebb, a 4 °C-
hoz tartozó hőtágulási tényező zérus. A víznek ez a viselkedése a magyarázata annak, hogy télen az állóvizek általában nem fagynak be fenékig,
s így a vízi élőlények nem pusztulnak el.
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113,2. ábra -

4 °C felett a lehűlés úgy megy végbe, hogy a felszínen lehűlt, tehát sűrűbb víz alászáll, és ezért – a keveredéssel járó „hőáramlás” következtében –
az egész állóvíz hőmérséklete aránylag gyorsan lesüllyed 4 °C-ra. A további lehűlésnél azonban a hidegebb, de már kisebb sűrűségű víz a felszínen
marad, és itt kezdődik meg a fagyás is; az alsóbb rétegek most a hőáramlás helyett csak a kismértékű hővezetés folytán hűlnek tovább, és ezért
nagyobb mélységben fagyásra általában már nem kerül sor.

114. §. A gázok térfogatának és nyomásának változása a hőmérséklettel (Gay-Lussac törvényei)

A szilárd és a cseppfolyós testek hőtágulásánál a térfogatot egyedül a hőmérséklet függvényének tekintettük, mert közönséges körülmények között
a testre ható nyomás befolyása a kis kompresszibilitás miatt elhanyagolható. A gázoknál pontosabban egy meghatározott tömegű gázmennyiségnél
azonban a térfogat, a nyomás és a hőmérséklet egyaránt lényeges, és ezért, ha e három mennyiség közül az egyszerűség kedvéért egyelőre csak
kettőnek az összefüggését akarjuk vizsgálni, a harmadik mennyiséget állandó értéken kell tartanunk. A hőmérséklet állandósága mellett érvényes
Boyle–Mariotte-törvényt (pV = const) már a 71.§-ban megismertük, a következő 1. és 2. pontban a térfogatnak, ill. a nyomásnak a hőmérséklettől
való függését tanulmányozzuk állandó nyomás, ill. térfogat mellett.

1. Állandó nyomáson melegített gáz térfogatváltozása egyszerűen vizsgálható a 114,1. ábrán vázolt elrendezéssel. A vizsgálni kívánt gáz (levegő)
vízszintes hajszálcsőben folytatódó edényben van, és a csőben könnyen elmozduló – dugattyút helyettesítő – higanycsepp zárja el a külső levegőtől.
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Ha a gázt vízfürdőben pl. 0 °C-ról t hőfokra melegítjük, a kitáguló gáz eltolja a higanycseppet mindaddig, amíg nyomása ismét egyenlő nem lesz
a külső levegő nyomásával. Lassú melegítésnél ez a két nyomás gyakorlatilag a tágulás közben is egyenlő, tehát valóban „állandó nyomáson
melegítettük” a gázt. A térfogat megváltozása – a csepp eltolódásának és a cső keresztmetszetének szorzata – könnyen meghatározható.

114,1. ábra -

A gáz térfogati tágulását a légköri nyomás helyett tetszés szerint beállítható nyomáson is megvizsgálhatjuk a Boyle–Mariotte-törvénynél megismert
(71,1. ábra) vagy egy ehhez hasonló berendezéssel (114,2. ábra). A gázt tartalmazó Ε edényből szűk cső vezet az Μ nyitott higanyos manó méterhez,
amelynek száraiban a higany mennyisége a D dugattyúval elzárt tartályból szabályozható. Tegyük fel, hogy pl. a 0 °C kiindulási hőmérsékleten
a higanynívók szintje a1 és b1 vagyis az a1 jelig terjedő térfogatú gáz nyomása a h higanyszintkülönbségnek megfelelő nyomással (h Hgmm-rel)
nagyobb a légnyomásnál. A gázt a kívánt hőfokra melegítve, a higany a jobb szárban süllyed, a bal szárban emelkedik (a2, b2), azaz megváltozik
nyomása és térfogata egyaránt. A kezdeti nyomást azonban visszaállíthatjuk: a D dugattyú segítségével a két szárból annyi higanyt veszünk ki, hogy
a két új higanyszint (a3, b3) között ismét h magasságkülönbség legyen. A gáz térfogatváltozása az előírt nyomáson a jobb szár a1 és a3 közé eső
részének térfogatával lesz egyenlő. (Az edény tágulását, továbbá, azt a körülményt, hogy a manométer szárába hatolt gáz hőmérséklete különbözik
az Ε edényben levő gázétól, megfelelő korrekcióval figyelembe kell venni.)
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114,2. ábra -

A fenti módon Amontons (1703-ban), majd Gay-Lussac (1802-ben) a következő törvényt találták: Állandó nyomáson a gázok térfogatának
hőmérsékleti függésére jó megközelítéssel a

 ((1). egyenlet)

lineáris összefüggés érvényes, ahol a β térfogati hőtágulási tényező minden gáznál közelítőleg ugyanaz (Gay-Lussac első törvénye): a
legmegbízhatóbb mérések szerint

 ((2). egyenlet)
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Az (1) törvényben, amelynek érvényességi határaira később visszatérünk, V0 kifejezetten a t = 0 °C-hoz tartozó térfogatot jelenti a megadott állandó
nyomáson. Ezek szerint a gázok 0 °C-ról t = 1 °C-ra melegítve a 0 °C-hoz tartozó térfogatuk 1/273 részével terjednek ki, azaz kb. 4-szer nagyobb
mértékben, mint általában a folyadékok.

Ha a 0 °C-nak megfelelő V0 helyett a t1 hőmérséklethez tartozó V1 térfogatból indulunk ki, akkor (1)-ből és V1 = V0(1 + βt1)-ből következik (a β ≈
1/273° helyettesítéssel):

 ((3). egyenlet)

Gáz Gáz

Levegő

Oxigén

Nitrogén

Hidrogén

0,003674

3674

4674

3662

Hélium

Neon

Argon

Széndioxid

0,003660

3662

3671

3726

Eszerint a t1 hőmérséklethez tartozó tágulási tényező: 1/(273° + t1), tehát pl. a t1 = –100 °C-ról 1 °C-kal felmelegített gáz a –100 °C-hoz tartozó
térfogatának 1/173 részével terjed ki. A β értékét néhány gázra, 1 atm nyomáson, a fenti táblázat tünteti fel. A mérések szerint a nyomás
csökkentésével a β értékek valamennyi gáznál – az anyagi minőségtől függetlenül – a (2)-ben megadott határértékhez tartanak.

2. Állandó térfogaton melegített gáz nyomásváltozása ugyancsak a 114,2. ábrán vázolt készülékkel mérhető; a melegítéskor kitáguló gázt a D
dugattyúval benyomott higany segítségével visszanyomjuk eredeti térfogatára (az a1 jelig), és az így megnövekedett nyomást a higanyszintek
különbségéből megállapítjuk. A mérések szerint állandó térfogaton a gázok nyomásának hőmérsékleti függését jó megközelítéssel a

 ((4). egyenlet)

lineáris összefüggés írja le, ahol a β' „nyomási tényező” minden gáznál közelítőleg ugyanaz, és megegyezik a β hőtágulási tényezővel: β' = β ≈ 1/273
°C (Gay-Lussac második törvénye). A p0 az adott állandó térfogaton a 0 °C-hoz tartozó nyomást jelenti; 1 °C-kal való felmelegítésnél a gáz nyomása
ennek a p0 nyomásnak 1/273 részével növekszik meg.

A következő paragrafusban látni fogjuk, hogy a (4) törvény és β'-nek β-val való megegyezése abban a tartományban, amelyben a Gay-Lussac-féle
első törvény és a Boyle–Mariotte-törvény érvényesek, ebből a két törvényből következik.
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A Gay-Lussac-törvényeken alapszanak a gázhőmérők, amelyek lényegében a 114,2. ábrán láthatóhoz hasonló készülékek. A mérésnél többnyire
a gáz térfogatát tartják állandónak a már ismertetett módon, és meghatározzák a gáznak a 0 °C-hoz, ill. az ismeretlen t-hez tartozó p0, ill. ϱ

nyomását; ezekből az adatokból (4) alapján a hőmérséklet:  A pontos hőmérsékletméréshez több korrekció szükséges. A gázhőmérőket
körülményességük miatt a laboratóriumi gyakorlatban általában csak ritkán használják, fontos szerepük van azonban a termodinamikai hőmérsékleti
skála megvalósításánál és az igen alacsony hőmérsékletek mérésénél: héliummal töltött gázhőmérők még kb. –271 °C hőmérséklet mérésére is
alkalmasak.

115. §. A gázok állapotegyenlete

1. Az egyesített gáztörvény. Adott tömegű gáz hőmérsékletét és térfogatát a 114,2. ábrán megismert készülékben egyidejűleg (tetszés szerint)
változtathatjuk, és ily módon azt tapasztaljuk, hogy a hőmérséklet és a térfogat a gáz nyomását mindig egyértelműen meghatározza. Eszerint a gáz
nyomása, térfogata és hőmérséklete, azaz a gáz ún. (egyszerű, közvetlenül mérhető) állapothatározói között bizonyos összefüggés áll fenn, amelyet
(termikus) állapotegyenletnek nevezünk. Ez az egyenlet azokra a gázokra vonatkozólag, amelyek a Gay-Lussac-törvények egyikét – pl. az elsőt –
és a Boyle–Mariotte-törvényt követik, e két törvényből az alábbi egyszerű meggondolásokkal levezethető.

Legyen a gáz nyomása, térfogata és hőmérséklete a kezdeti állapotban p0, V0, 0 °C (115,1a ábra). Ha a p0 nyomást állandó értéken tartva, a
gáz hőmérsékletét t-re változtatjuk, térfogata Gay-Lussac első törvénye értelmében V' = V0(1 + βt) lesz (b ábra). Változtassuk most meg állandó t
hőmérsékleten a térfogatot V-re; ekkor a Boyle–Mariotte-törvény szerint a gáz nyomása p0-ról olyan p-re változik meg (c ábra), amelyre nézve pV =
p0V', azaz V' = V0(1 + βt) miatt fennáll: pV = p0V0(l + βt). Az állapotegyenletnek ez az alakja, amely nyilvánvalóan magában foglalja a Boyle–Mariotte-
törvényt és a két Gay-Lussac-törvényt, az egyesített gáztörvény:

 ((1). egyenlet)

115,1. ábra -

A térfogatok helyett a megfelelő sűrűségekkel kifejezve, V/V0 = ϱ0/ϱ miatt:
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 ((1a). egyenlet)

Az (1), ill. (1a) egyenletek alapján lehet pl. a normális állapotú (0 °C-os, p0 = 1 atm nyomású) gáz V0 térfogatából vagy ϱ0 sűrűségéből a más
hőmérséklethez és nyomásokhoz tartozó térfogatot, ill. sűrűséget kiszámítani, vagy megfordítva, a t hőmérsékleten és p nyomáson mért térfogatot,
ill. sűrűséget a „normális állapotra redukálni”. Ha pl. a levegő sűrűségét 30 °C-on és 740 torr nyomáson 0,00113 g/cm3-nek találjuk, a normális
állapotban a levegő sűrűsége:

2. Abszolút hőmérséklet. Ideális gáz. Az (1)-ből β értékének behelyettesítésével nyert

 ((2). egyenlet)

egyenlet szerint t = –273,15 °C hőmérsékleten pV zérus lenne, azaz a –273,15 °C-ra lehűtött gázok nyomása vagy térfogata zérussá (még
alacsonyabb hőmérsékleten pedig negatívvá) válnék. A valóságban természetesen ez nem következik be – már csak azért sem, mert a megfelelő
mértékben lehűtött gázok cseppfolyósodnak –, vagyis az (1) egyenlet igen alacsony hőmérsékleten nem lehet érvényes. Mégis, a később
ismertetendő eredmények arra utalnak, hogy az említett hőmérséklet olyan határérték, amelynél alacsonyabb hőmérséklet nem létezik. Ezért a
–273,15 °C hőmérsékletet abszolút nullpontnak nevezzük. Sok esetben igen előnyös olyan hőmérsékleti skálát választani, amelynek nullpontja az
abszolút nullpont, de fokbeosztása egyébként megegyezik a Celsius-skáláéval. Ezt a skálát abszolút vagy Kelvin-féle hőmérsékleti skálának, az
ennek megfelelően, Kelvin-fokban (°K) kifejezett hőmérsékletet pedig abszolút hőmérsékletnek (T) hívjuk. A Τ abszolút hőmérséklet és a t „Celsius-
hőmérséklet” közti összefüggés nyilvánvalóan:

 ((3). egyenlet)

úgyhogy pl. egy 20 °C-os test abszolút hőmérséklete kereken 293 °K.

Az abszolút hőmérséklet bevezetésével és a (jég olvadáspontját jelentő) T0  = 273,15° értékkel (2) tömörebb alakot ölt:

 ((4a–b). egyenlet)

itt C = p0V0/273,15° az adott tömegű és minőségű gáznál állandó érték, mert hiszen 0 °C-on a p0 nyomásnak és a V0 térfogatnak szorzata a Boyle–
Mariotte-törvény szerint állandó.

Mint már említettük, az (1) vagy az ettől csupán formailag különböző (4b) egyenlet a gázok viselkedését csak bizonyos megközelítéssel írja le,
éspedig általában annál jobb megközelítéssel, minél kisebb a nyomás, és minél magasabb a hőmérséklet (azaz minél „messzebb van” a gáz a
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cseppfolyósodástól, l. később). Az a képzelt gáz, amelyre az állapotegyenlet (1) vagy (4b) alakja – és így speciálisan a Boyle–Mariotte-törvény és
a két Gay-Lussac-törvény is – bármely nyomás-, térfogat- és hőmérséklet-intervallumban pontosan érvényes, az ideális gáz (tökéletes gáz). A (4b)
szerint tehát meghatározott tömegű ideális gáz nyomásának és térfogatának szorzata arányos a gáz abszolút hőmérsékletével.

3. Az ideális gázok állapotegyenlete; a gázállandó. Az állapotegyenlet az (1) vagy a (4) alakon kívül több más, bizonyos szempontból alkalmasabb
formában is kifejezhető. A C = p0V0/T0 mennyiség – amely adott tömegű és minőségű gáznál állandó – adott minőségű gáznál arányos a vizsgált
gázmennyiség m tömegével, mert hiszen pl. kétszer nagyobb tömegű gáz 0 °C-on és p0 = 1 atm nyomáson kétszer akkora V0 térfogatot tölt be. Így
C a C = Rm alakban írható, ahol R most már a gáz tömegétől sem függő állandó, az ún. gázállandó [Regnauxt (1810–78) emlékére jelölik R-rel;
értékére nézve l. alább]. A (4) szerint tehát az m tömegű ideális gáz állapotegyenlete:

 ((5). egyenlet)

más alakban, a ν = V/m fajlagos térfogatnak, azaz a ϱ = m/V sűrűség reciprokának bevezetésével:

 ((6). egyenlet)

A (4a) alapján az R = C/m gázállandó:

 ((7). egyenlet)

Dimenziója: [munka/(tömeg · hőmérséklet)], egysége tehát lehet pl. az erg/(gramm · grad), értékét meghatározza a gáznak a 0 °C-hoz és p0 = 1
atm nyomáshoz tartozó ϱ0 sűrűsége.

Az R számértéke abban az esetben, ha tömegegységül pl. a grammot vagy a kg-ot választjuk, a gáz anyagi minőségétől függ. Az anyag molekuláris
szerkezetének figyelembevételével lehet azonban olyan „individuális tömegegységet” is választani, a mol-t, amelynek használatánál az R számértéke
bármely kémiailag homogén gázra – vegyületre vagy elemre – ugyanaz (a gázkeverékekre nézve l. a későbbi 131. §-t). Valamely vegyületből, ill.
elemből 1 mol tömeg annyi gramm, amekkora a vegyület Μ molekulasúlya, ill. az elem A atomsúlya. (M és A nem „súlyok”, hanem puszta számok,
amelyek megadják, hányszor nagyobb a vegyület egy molekulájának vagy az elem egy atomjának tömege az oxigénatom tömegének 1/16 részénél,
ill. az 1961. évi megállapodás óta a ,,12-es tömegszámú szénatom” tömegének 1/12 részénél.) Eszerint3

 ((8). egyenlet)

azaz pl. az O2 H2 és a He gáznál rendre 32 g, 2,016 g és 4,003 g.

3 Részletesebben: 1 gramm-molekula = Μ gramm, 1 grammatom = A gramm; röviden mindkettőt mol-nak (vagy molsúlynak) hívják, annak megfelelően, hogy az elemek „egyatomos molekulákból”
álló vegyületeknek tekinthetők.
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A tapasztalat szerint mármost bármilyen (kémiailag homogén és ideálisnak tekinthető) gázból 1 mol tömegűnek térfogata 0 °C-on és 1 atm nyomáson
ugyanakkora, nevezetesen 22 414 cm3.4 Így (7) alapján – a p0 = 1 atm = 1,013 . 106 dyn/cm2, V0 = 22 414 cm3 = 22 41 liter, m = 1 mol = Μ gramm
és T0 = 273,15 grad értékekkel – kapjuk, hogy R értéke;

 ((10). egyenlet)

Az R-et ebben az alakban gyakran általános (egyetemes vagy univerzális) gázállandónak hívják; ha egységében a mol helyett Μ grammot írunk, akkor
pl. az Μ = 32, ill. 2,016 értékekkel az O2 gázra, ill. a H2 gázra vonatkozó, erg/(gramm · grad) egységben kifejezett („individuális”) gázállandókat kapjuk.

Sokan az R-től dimenzióban különböző]

 ((11). egyenlet)

mennyiséget hívják egyetemes gázállandónak. Az (5)-nek ezzel kifejezett alakja: pV – [m/(M gramm)]R*T, ahol m/(M gramm) = n* az m tömegű
gázban foglalt molok számát jelenti. Így az állapotegyenlet n* mol, ill. speciálisan 1 mol gázra:

 ((12). egyenlet)

Az állapotegyenletnek egy további, gázkeverékekre is érvényes alakjára nézve l. 131.§.

Egyszerű példa az állapotegyenlet alkalmazására. Oxigéngáz 30 literes acélpalackban 20 °C-on 50 atm nyomás alatt áll; mekkora az (ideálisnak
tekintett) gáz tömege? (5) és (10) alapján]

4. A valódi gázokra vonatkozólag számos állapotegyenletet állítottak fel, amelyek az ideális gázok állapotegyenleténél jobb megközelítést jelentenek.
Ezek egyike a van der Waals-féle állapotegyenlet (1873):

 ((13). egyenlet)

ahol ν = V/m a fajlagos térfogat, a és b pedig a gáz anyagi minőségétől függő, tapasztalati állandók. Az a/v2 „nyomáskorrekció” a molekulák közti
vonzóerőkből származó kohéziós nyomás, a b „térfogat-korrekció” pedig a molekulák kiterjedésével függ össze (részletesebben l. a molekuláris
elméletben, 131. §).

4 Ezt a kijelentést, amely lényegében Avogadro törvénye (130.§), úgy is ki szokták fejezni,hogy az ideális gáz normális „moltérfogata”:

Vm0 = 22 414cm3.
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116. §. Hőmennyiség, fajhő, hőkapacitás

Egyszerű tapasztalatok utalnak arra, hogy a hőjelenségek értelmezésére a hőmérsékleten kívül még más új fogalmat is be kell vezetnünk. Ha
pl. két különböző hőmérsékletű test érintkezik egymással, a hőmérsékletek kiegyenlítődését (111. §) arra vezetjük vissza, hogy a melegebb test
a hidegebbnek bizonyos hőmennyiséget adott át. Általánosabban, valamely test (ill. anyagmennyiség) hőmérsékletének megváltozását annak
tulajdonítjuk, hogy a test hőmennyiséget vett fel vagy adott le.

A hőmennyiség mérésére és egységére vonatkozólag támpontul szolgálhatnak a következő kísérletek. Melegítsünk egyenletesen égő gázlánggal
vagy villamos merülő forralóval, vékony falú edényben a) 0,5 kg vizet 20 °C-ról 25 °C-ra, majd b) 30 °C-ra, ezután pedig c) 1 kg vizet 20 °C-ról 25 °C-ra
és d) 30 °C-ra. Azt találjuk, hogy a melegítés ideje s így feltehetően a víz által felvett hőmennyiség is a b) és a c) esetben megközelítőleg 2-szer, a d)
esetben 4-szer akkora mint az a) esetben, azaz a Q hőmennyiség arányosnak vehető5 a víz m tömegével és a t2 – t1 hőmérsékletváltozással: Q = cm(t2
– t1). Más folyadékoknál, pl. petróleumnál hasonló eredményre jutunk, de ugyanazzal a hőforrással pl. 0,5 kg petróleumnak 5 °C-os felmelegítéséhez
kb. felényi idő s így felényi hőmennyiség szükséges, mint ugyancsak 0,5 kg víznek 5 °C-os felmelegítéséhez. Ez azt jelenti, hogy a c tényező
értéke az anyagi minőségtől függ, a petróleumnál kb. feleakkora, mint a víznél. Eredményünket általánosítva, ha m tömegű test (anyagmennyiség)
hőmérséklete t1-ről t2-re megváltozik, a test által felvett hőmennyiség:6

 ((1). egyenlet)

feltéve, hogy halmazállapotváltozás vagy kémiai átalakulás nem ment végbe. (Ezt az alábbiakban is mindig feltesszük!)

A fenti eredményhez másképpen is eljuthatunk. Öntsünk vékony falu edénybe vagy termoszpalackba pl. m1 = 100 g tömegű, t1 = 20 °C hőmérsékletű
vizet, töltsünk ehhez az a) kísérletben m2 = 50 g tömegű, t2 = 80 °C-os vizet, a b) kísérletben ugyanekkora tömegű és hőmérsékletű vasreszeléket,
s mérjük meg mindkét esetben a kavarás után beálló t közös hőmérsékletet. Az a) kísérletben ezt jó közelítéssel t = 40 °C-nak találjuk, azaz fennáll
(más tömeg- és hőmérsékletértékeknél is): m1(t –t1) = m2(t2 –t). A b) kísérletben, amelyben t ≈ 23 °C-nak adódik, az előbbi összefüggés már nem
érvényes (100 · 3 < 50 · 57), de leírhatók a mérési eredmények az általánosabb]

 ((2). egyenlet)

összefüggéssel; c2 és c1 a vasra, ill. a vízre vonatkozó tényezők, hányadosuk kereken 0,1. A (2) összefüggés (az edény és a hőmérő szerepét
figyelmen kívül hagyva) úgy értelmezhető, hogy a víz a felmelegedés folyamán felvett Q1 = c1m1(t – t1) hőmennyiséget, a vas pedig a lehűlés közben
leadott Q2 = c2m2(t2 – t) hőmennyiséget, és Q1 = Q2. Általánosabban: két test érintkezésénél a melegebb test által leadott hőmennyiség egyenlő a
hidegebb test által felvett hőmennyiséggel, azaz valóban „hőkicserélődés” megy végbe, hőmennyiség nem keletkezik, és nem vész el (Richmann,
1747).

5 Az arányosság a fenti kísérletekben nem teljesül pontosan, de ez annak tudható be, hogy a melegítésnél a vizsgált anyagon kívül az edény, a hőmérő, a kavaró és a környező levegő is felvesznek
bizonyos hőmennyiséget (l. 117. §).
6 Lehűlés esetén (t2 < t1) a „felvett” hőmennyiség negatív, azaz a test lead (t1– t2) hőmennyiséget. – Az abszolút hőmérséklettel kifejezve, Q = cm(T2–T1), vagy ΔQ = cm ΔT.
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A hőmennyiséget egyelőre – a történeti fejlődésnek megfelelően – alapmennyiségnek tekintjük, és egységét így definiáljuk: A hőmennyiség egysége
a kalória (cal), az a hőmennyiség, amely 1 gramm víz hőmérsékletét 1 °C-kal, éspedig 14,5 °C-ról 15,5 °C-ra emeli; a cal ezerszerese a kilokalória
(kcal).

Az említett egység a „15 fokos kalória”, ettől kissé különbözik pl. a „0 fokos kalória” (amely 1 g vizet 0 °C-ról 1 °C-ra melegít), valamint a
„középkalória” (az 1 g vizet 0 °C-ról 100°C-ra melegítő hőmennyiség századrésze).

A hőmennyiség egységének lerögzítésével konkrét értelmet nyer az (1)-ben fellépő c tényező is. Ez az anyagi minőségre jellemző fizikai mennyiség
a fajhő:

 ((3). egyenlet)

egysége pl. a cal/(g · °C). Valamely anyag fajhője – a dimenziótól eltekintve – az egységnyi tömegű anyag 1 °C-kal való felmelegítéséhez szükséges
hőmennyiség, mert ha m = 1 g és t2 – t1 – 1 °C, akkor c = Q/(g · °C). Nagyobb t2 – t1 hőmérsékleti köz esetén a (3) definíció az adott (t1, t2)
intervallumhoz tartozó átlagos fajhőt adja, igen kicsiny t2 – t1 intervallum esetében pedig a (t1 + t2)/2 (≈ t1 ≈ t2) hőmérséklethez tartozó valódi fajhőt;
ez általában függ a hőmérséklettől.

A kalória értelmezése szerint a víz fajhője 15 °C-on pontosan 1 cal/(g · °C), és jó megközelítéssel ugyanekkora más hőmérsékleteken is 0 °C és
100 °C között. A petróleum fajhője 0,51, a vasé 0,11, a higanyé 0,033 cal/(g · °C); további értékekre nézve l. a függelék 2. táblázatát. A víznek
viszonylag igen nagy fajhője miatt aránylag nagy hőmennyiséget kell felvennie vagy leadnia ahhoz, hogy hőmérséklete lényegesen megváltozzék.
Ezért alkalmas annyira a víz fűtésre és hűtésre, és ezért van az, hogy nagy vizek környezetében a hőmérséklet-ingadozások kisebbek, az éghajlat
kevésbé szélsőséges.

Egy m tömegű test hőkapacitásán értjük a

 ((4). egyenlet)

mennyiséget, amely a dimenziótól eltekintve a test 1 °C-kal való felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség; egysége pl. a cal/°C.

A hőmennyiség és a fajhő fogalmának kialakulása főleg Richmann (1711–55), Black (1728–99) és Wilcke (1732–96) munkásságának köszönhető.

117. §. A hőmennyiség és a fajhő mérése (kalorimetria). A fajhőmérések néhány eredménye

1. A hőmennyiségek mérésére szolgáló eszközök, a kaloriméterek számos fajtája közül a leggyakrabban használatos a keverési kaloriméter
(vízkaloriméter, 117,1 ábra). Fő része egy vékony falú, folyadékot – rendszerint vizet – tartalmazó edény (E), amelybe hőmérő (H) és kavaró (K)
nyúlik be. Az Ε edényt a külső környezettől való minél jobb elszigetelés céljából kettős falú, a falak közt vízzel telt edénybe állítják, hőszigetelő
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lábakra, a külső edényt pedig filcburokkal veszik körül, és fedővel zárják be. Kaloriméter-edényként még alkalmasabbak a hőpalackok: kettős falú
Dewar-edények, amelyekben a falak közötti tér evakuált (150. §).

117,1. ábra -

Ha a kaloriméterben levő, ismert m1 tömegű és c1 (≈ 1 cal/g · °C) fajhőjű víz hőmérséklete pl. egy melegebb test bevitele miatt t1-ről t-re növekszik,
akkor a kaloriméter vize c1m1(t – tx) hőmennyiséget vett fel. A vízen kívül azonban felmelegedett – ugyancsak t hőfokra – az edény, a hőmérő

(bemerülő része) és a kavaró is. Az ezek által együttesen felvett Q' hőmennyiség a megfelelő fajhők és mk tömegek (k = 1, 2, 3) ismeretében
kiszámítható:

Itt a kaloriméter hőkapacitása, amely helyettesíthető bizonyos μ tömegű víz hőkapacitásával, úgyhogy Κ = c1μ. Ez a μ
tömeg, a kaloriméter vízértéke igen szemléletes jelentésű: a hőfelvétel szempontjából az edény, a hőmérő és a kavaró együttesen μ tömegű vízzel
egyenértékű. Így az egész kaloriméter által felvett hőmennyiség
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 ((1). egyenlet)

ti. akkora, mintha a kaloriméterben m1 helyett m1 + μ tömegű víz lenne.

A vízértéket a legegyszerűbben méréssel határozhatjuk meg úgy, hogy a kaloriméterbe ismert m2 tömegű és t2 (> t1) hőmérsékletű vizet öntünk, és
megmérjük a beálló t közös hőmérsékletet. A melegebb víz által leadott Q2 = c1m2(t2 – t) hőmennyiséget a (Q1-gyel egyenlővé téve: (m1 + μ) (t –
t1) = m2(t2 – t), és innen μ kiszámítható. A következőkben a kaloriméter vízértékét, ill. hőkapacitását ismertnek tételezzük fel. A fenti mérésnél és
általában a kaloriméteres méréseknél hibaforrást jelent a kaloriméter és környezete közti hőkicserélődés, amelyet itt nem részletezendő korrekciós
eljárásokkal lehet számításba venni.

2. A fajhő mérése keverési módszerrel. a) Szilárd testek fajhőjét úgy határozhatjuk meg, hogy a lemért m2 tömegű testet pl. vízfürdőben vagy gőzben
(a kaloriméter vizének t1 hőfokánál magasabb) t2 hőmérsékletre melegítjük, majd a kaloriméter vizébe dobjuk, és a beálló t közös hőmérsékletetet
megmérjük, A test leadott c2m2(t2 – t) a kaloriméter pedig (1) szerint felvett c1(m1 + μ) (t – t1) hőmennyiséget, és így a kettő egyenlőségéből a test
fajhője:

 ((2). egyenlet)

d. Folyadékok fajhőjét hasonlóan mérhetjük meg, csak a folyadékot rendszerint vékony falú, ismert hőkapacitású kis csőbe zárva tesszük a
kaloriméter vizébe, hogy kizárjuk a két különböző folyadék (pl. kénsav és víz) elegyedésénél esetleg bekövetkező hőfejlődést. – Úgy is eljárhatunk,
hogy a kaloriméterbe a víz helyett az ismeretlen (most c1-gyel jelölt) fajhőjű, t1 hőmérsékletű folyadékot öntjük, és ebbe ismert c2 fajhőjű, t2
hőmérsékletű szilárd testet dobunk. Az (1) alapján felírható (c1m1 + Κ) (t – t1) = c2m2(t2 – t) egyenletből c1 kiszámítható.

e. A gázok fajhője, azaz számértékben a tömegegységnyi gáz 1 °C-kal való felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség lényegesen függ attól, hogy
a melegítés milyen körülmények között megy végbe; ennek okára nézve l. alább. Speciálisan aszerint, amint a melegítésnél a térfogatot vagy a
nyomást állandónak tartjuk, állandó térfogat melletti (cv), ill. állandó nyomás melletti fajhőről (cp) beszélünk. A szilárd és a folyékony anyagoknál
ez a megkülönböztetés elvileg szintén szükséges, gyakorlatilag azonban a csak kis eltérés miatt általában figyelmen kívül hagyható; az említett
mérési módszerek a cp-t adják meg.

A gázok állandó térfogat melletti fajhője (cv) a keverési módszerrel nem, ill. csak nagy hibával határozható meg. A felmelegített gázt ugyanis valamilyen
edénybe zárva kell a kaloriméter vizébe tenni, az edény hőkapacitása azonban sokkal nagyobb a gázénál, s így a kaloriméternek átadott hőmennyiség
túlnyomó része az edénytől származik. Ez a nehézség elesik a cp mérésénél, mert állandó nyomás mellett nagy tömegű felmelegített gázt lehet a
kaloriméterbe helyezett kígyózó csövön átáramoltatni. Ennél a 117,2. ábrán vázolt eljárásnál megmérjük a gáz ta, ill. tb (< ta) hőmérsékletét a belépés
és a kilépés helyén, továbbá a gáz m tömegét (amely a gázórával mérhető térfogatnak és a sűrűségnek a szorzata). A gáz leadott cpm(ta– tb), a
kaloriméter pedig (1) szerint felvett c1(m1 + μ) (t – t1) hőmennyiséget; a kettő egyenlőségéből adódik cp. A cv fajhőt a mérésére kidolgozott módszerek
nehézkessége miatt rendszerint közvetve határozzák meg úgy, hogy a cp-t és a szintén könnyen meghatározható cp/cv ≡ ϰ hányadost, a kétféle
fajhő viszonyát mérik meg (103. és 121. §).
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117,2. ábra -

3. A fajhő-mérések néhány eredménye. A szilárd anyagok közül néhány fémes, majd nem fémes elemnek a szobahőmérsékleten mért c fajhőjét
– növekvő A atomsúly sorrendjében – a táblázat 3. és 4. oszlopa tünteti fel. A 4. oszlopban tömegegységül a gramm helyett A grammot, azaz a
grammatomot vagy röviden molt választottuk (115. § 3.). Az így, vagyis a cal/(mol · °C) egységben kifejezett fajhő7 a fémes elemeknél kb. 6 cal/
(mol · °C). Ez a Dulong–Petit-féle szabály (1819) az újabb vizsgálatok szerint pontosabban úgy fogalmazható meg, hogy a szilárd elemek fajhője
elég magas hőmérsékleten 6 cal/(mol · °C) körüli érték. A fémes elemeknél mármost a szobahőmérséklet „elég magas”, a nem fémes elemeknél
azonban általában nem; magasabb hőmérsékleten az utóbbiak fajhője is közeledik az említett értékhez (pl. a grafitnál 1170 °C körül c ≈ 5,4 cal/mol

7 Ezt egyesek atomhőnek, ill. vegyületek esetben molhőnek hívják. Megjegyzendő azonban, hogy mivel pl. a nátriumnál (1 mol = 23 gramm)

 ((3). egyenlet)

a cal/(gramm · °C)-ban és a cal/(mol · °C)-ban kifejezett fajhőre nem szükséges kétféle elnevezés és jelölés (hasonlóan nem, mint pl. a g = 981 cm/s2 =9,81 m/s2 nehézségi gyorsulásra). Szokásosabb
ezért valamely Μ molekulasúlyú vegyület, ill. A atomsúlyú elem molhőjén. ill. atomhőjén az M, ill. A gramm tömegű anyag hőkapacitását, vagyis a következő – a fajhőtől dimenzióban eltérő –
mennyiséget érteni:

 ((4). egyenlet)

A c* és a(115,11) -ben definiált R* =M gramm · R gázállandó az ún. moláris mennyiségek közé tartoznak.



IV. RÉSZ. HŐTAN

598

· °C). Másrészt, igen alacsony hőmérsékleten a fémek fajhője is sokkal kisebb, sőt a mérések alapján általánosan kijelenthető, hogy az abszolút
nuttaponthoz közeledve minden anyag fajhője zérushoz tart.

A gázok fajhőjére vonatkozólag néhány adatot – szobahőmérsékleten – az alábbi táblázat tüntet fel!

C

Elem
A cal/(g ·

°C)-ban
cal/(mol·
°C)-ban

Nátrium

Alumínium

Vas

Réz

Ezüst

Platina

Arany

Bizmut

22,99

26,98

55,85

63,54

107,87

195,09

196,97

208,98

0,29

0,214

0,111

0,092

0,0556

0,0316

0,0312

0,029

6,7

5,8

6,2

5,8

6,0

6,2

6,1

6,1
Bór

Szén ( grafit

( gyémánt

Szilícium

10,81

12,01

12,01

28,09

0,26

0,216

0,118

0,177

2,9

2,6

1,4

5,02

cp | cv | cp - cvGáz Μ
cal/(mol · °C)-ban

Hélium (He)

Neon (Ne)

Argon (A)

4,00

20,18

39,95

5,00

4,96

4,95

3,01

3,03

2,96

1,99

1,93

1,99

1,66

1,64

1,67
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Hidrogén (H2)

Nitrogén (N2)

Oxigén (O2)

2,02

28,01

32,00

6,89

6,95

7,01

4,89

4,96

5,01

2,00

1,99

2,00

1,41

1,40

1,40
Széndioxid (CO2)

Metán (CH4)

Etán (C2H6)

44,01

16,04

30,07

8,82

8,46

12,36

6,79

6,51

10,05

2,03

1,95

2,31

1,34

1,30

1,23

Ebből és sok más hasonló adatból megállapíthatók a következő tapasztalati törvényszerűségek:

1. Valamennyi gáznál

 ((5). egyenlet)

2. Az egyatomos gázoknál cp ≈ 5 cal/(mol · °C), úgyhogy cp/cv ≈ 5/3; a kétatomosoknál cp ≈ 7cat/(mol · °C), és így cp/cv ≈ 7/5. A fajhőre vonatkozó
törvényszerűségek értelmezésére csak később kerülhet sor (118. és 133. §).

A hőmennyiség mérésével foglalkozó kalorimetria körébe nemcsak a fajhő-mérések tartoznak, hanem a halmazállapot-változásokkal és a kémiai
átalakulásokkal kapcsolatos különböző hőmennyiségek – pl. olvadáshő, párolgási hő, égési hő stb. – meghatározása is (l. D fejezet).

Β) Α TERMODINAMIKA FŐTÉTELEI ÉS NÉHÁNY ALKALMAZÁSUK
118. §. A hő mint energiaforma; a hő mechanikai egyenértéke

Számos tapasztalat szerint a testek súrlódásánál (pl. kézdörzsöléskor, fűrészelésnél, fúrásnál, fékezésnél stb.) hőmennyiség – röviden hő – fejlődik,
azaz mechanikai munka árán nemcsak a testek helyzeti vagy mozgási energiáját lehet növelni, hanem hőmennyiséget is lehet termelni. Megfordítva,
amint ezt egyebek közt a gőzgép példája mutatja, hőmennyiség felhasználásával munkát lehet végeztetni. A fentiek arra utalnak, hogy a hőmennyiség
az energia egyik formája. Ε ma már magától értetődőnek tartott tény felismerése, ill. bizonyítása elsősorban R. Mayer-nak (1842) és Joule-nak (1843-
tól) köszönhető, akik egymástól függetlenül meghatározták azt az átszámítási tényezőt, amely megadja, hogy pl. 1 cal hőmennyiségnek hány erg
mechanikai munka felel meg.

A hő mibenlétére vonatkozólag a 17. és a 18. században Bacon, Boyle, Bernoulli, Lomonoszov és mások azon a – mai ismereteinkhez
közel álló – nézeten voltak, hogy a hő a testek részecskéinek mozgásával függ össze. Amióta azonban Richmann felismerte (1747), hogy
két test hőmérsékletének kiegyenlítődésénél az egyik test ugyanannyi hőmennyiséget vesz fel, mint amennyit a másik lead (116. §), a
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hőmennyiséget általában valamilyen elpusztíthatatlan és előállíthatatlan anyagnak (kalorikum, flogiszton) képzelték. Ennek a „hőanyagelméletnek”
a tarthatatlanságára 1798-ban Rumford kísérletei mutattak rá, amelyek szerint ágyúcsőveknek (akár hegyes, akár tompa fúróval való) fúrásával,
azaz súrlódás útján tetszés szerinti mennyiségű hő termelhető. Még meggyőzőbb cáfolatot jelentett 1799-ben Davy kísérlete: külső hőforrásoktól
elszigetelt jégdarabok összedörzsölésekor víz keletkezik, márpedig az ehhez szükséges hőmennyiség nem származhatik a jégből, mert a jég fajhője
csak kb. fele a vizének.

Az említett átszámítási tényezőt Mayer a gázok kétféle fajhőjének különbözőségére alapított számítással határozta meg (l. alább), Joule pedig
kísérleti úton, többek közt a 118,1 ábrán vázolt berendezéssel. Megfelelő mg súlyú nehezék folyadékkal telt kaloriméterben lapátos kereket (L)
forgat nagy súrlódással, a folyadék forgásba jövetelét megakadályozó válaszfalak között. A nehezék az elengedés után a nagy súrlódás miatt lassú
és gyakorlatilag egyenletes mozgással tesz meg bizonyos h utat. így a nehézségi erőnek pl. joule-ban kifejezett L = mgh munkája (pontosabban
a keletkező kis mozgási energiával csökkentett munka, L = mgh – mv2/2) a kaloriméterben hőmennyiséggé alakul át. Ez a cal-ban kifejezett Q
hőmennyiség az ismert módon megmérhető, s így meghatározható az L/Q = A hányados, ill. az „1 cal-ra eső munka” is, amely a kísérleti feltételektől
függetlenül mindig ugyanakkorának adódott.

118,1. ábra -

A fenti és hasonló módszereken kívül, amelyek többnyire valamilyen L súrlódási munka és az ez árán keletkezett Q hőmennyiség megmérésén
alapszanak, vannak közvetett, pontosabb elektromos eljárások is. A legmegbízhatóbb mérések szerint 1 cal hőmennyiség egyenértékű 4,186 joule
munkával vagy energiával:
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 ((1). egyenlet)

Más szavakkal, a hő mechanikai (vagy munka-) egyenértéke:

 ((2). egyenlet)

Az A reciproka „a munka hőegyenértéke”: 1/A = 0,2389 cal/joule stb. Ezek szerint a cal vagy a kcal az energiaegységek egyikének tekinthető,
amelynek a régebben megismert egységekkel való kapcsolatát (1) vagy (2) adja meg.

Mayer gondolatmenete az A tényező meghatározásánál lényegében a következő volt. Ahhoz, hogy m tömegű gáz hőmérsékletét állandó térfogaton,
ill. másik esetben állandó nyomáson ΔT-vel megnöveljük, a kétféle fajhő definíciója szerint mcv ΔT, ill. mcp ΔΤ hőmennyiség szükséges. Az utóbbi
nagyobb az előbbinél, mert az állandó p nyomáson való melegítésnél a gáz térfogata bizonyos ΔV értékkel megnövekszik, a gáz tehát munkát
végez, és ezt a munkát éppen az m(cp – cv) ΔT hőmennyiségtöbbletnek kell fedeznie. Az említett tágulási munka (62,10) szerint p ΔV (= pqΔx, ha
a gáz q keresztmetszetű dugattyút tol el Δx úton), vagy a pV = mRT állapotegyenlet alapján mRΔT. Ezzel a munkával egyenértékű az m(cp – cv)
ΔT hőmennyiség: Am(cp – cc)ΔT = mRΔT, azaz

 ((3). egyenlet)

A (117,5) és (115,10) szerint cp – cv ≈ 2 cal/(mol · °C), R = 8,31 joule/(mol · °C), és így A ≈ 4,16 joule/cal. (Mayer az akkori pontatlan adatok miatt
ettől eléggé eltérő értéket kapott.)

Ha megállapodunk abban, hogy ezentúl a hőmennyiséget és a munkát ugyanabban az egységben mérjük (pl. joule-ban), akkor A = 1, s így

 ((4). egyenlet)

az ideális gáz kétféle fajhőjének különbsége egyenlő az R gázállandóval.8 Ε fontos eredmény mélyebb megalapozását illetően l. 119. és 120. §.

119. §. Az első főtétel (energiatétel); a belső energia és az entalpia

1. Az energia megmaradásának elve. Az az eredmény, hogy a hőmennyiség is az energia egyik formája, pontosabb megvilágításba helyezi azt a
mechanikában már többször említett tényt, hogy a mechanikai energia megmaradásának tétele súrlódási erők hatása esetén nem érvényes. Pl. a
lejtőn lecsúszó test [29. §. 4. d)] vagy a Joule-féle kísérlet (118,1. ábra) esetében a rendszer mechanikai energiája, azaz a helyzeti és a mozgási

8 Hasonlóan (l. 117. § 3.), a két molhő különbsége: cp* – cv* = R* = 8,314 joule/°C = 1,986 cal/°C.
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energia összege a mozgás folyamán csökken, de egyúttal összesen annyi hőmennyiség (hőenergia) fejlődik, hogy a mechanikai és a hőenergia
összege állandó marad.

A mechanikai energián és a hőmennyiségen kívül a tapasztalat szerint számos más olyan fizikai mennyiség is van, amely szintén az energia
valamilyen formájának tekinthető (elektromos, mágneses, kémiai energia, fényenergia, atommagenergia). Ezért arra lehet gondolni, és a
tapasztalat valóban azt mutatta, hogy az előbbi példákban a mechanikai és a hőenergia összegének állandóságára vonatkozó kijelentés a
következőképpen általánosítható: Energia semmilyen folyamatnál sem keletkezik vagy semmisül meg, hanem csak egyik energiaformából valamilyen
más energiaformává alakul át. Ez az energia megmaradásának elve vagy általános energiatétel, amelyet a maga általánosságában Helmholtz ismert
fel 1847-ben, az egyik legátfogóbb és legjelentősebb természeti törvénynek bizonyult.

Az energiatétel több más alakban is megfogalmazható. Ha egy olyan anyagi rendszert, amely a rendszeren kívüli testekkel semmilyen
kölcsönhatásban sincsen, zárt rendszernek9 nevezünk, a tételt így fejezhetjük ki: Zárt rendszer teljes energiája állandó; nem zárt rendszer teljes
energiájának növekedése egyenlő a kívülről bármilyen formában a „rendszerhez vezetett” energiák és munkák összegévél.

Az energiatételből következik, hogy nem lehet olyan gépet szerkeszteni, amely munkát végezne anélkül, hogy a munkával egyenértékű energiát fel
ne használna. Egy ilyen gépet, amely végeredményben a semmiből termelne energiát vagy munkát, (elsőfajú) perpetuum mobilének nevezve,10 az
általános energiatétel egyértelmű azzal, hogy (elsőfajú) perpetuum mobile nem lehetséges. Az a körülmény, hogy a perpetuum mobile szerkesztésére
irányuló számtalan próbálkozás mind sikertelenül végződött, az energiatétel egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka.

2. A termodinamika első főtétele; a belső energia és a tágulási munka. Az első főtétel lényegében nem más, mint a fenti energiatétel alkalmazása
hőmennyiség felvételével vagy leadásával kapcsolatos folyamatokra, és így ilyen folyamatokra vonatkozólag az energiatételt vagy az elsőfajú
perpetuum mobile lehetetlenségét fejezi ki.

Az első főtétel matematikai megfogalmazásánál alapul veszünk valamilyen (termodinamikai) rendszert, amely lehet megadott tömegű és anyagi
minőségű szilárd testek, folyadékok és gázok összessége, a legegyszerűbb esetben pedig csak egyetlen szilárd test, ill. folyadék vagy gáz. A
rendszer valamilyen (egyensúlyi) állapotának jellemzésére szükséges mennyiségek a rendszer állapothatározói vagy állapotváltozói. Ezek egyszerű
esetekben, pl. m tömegű homogén és izotrop anyagnál: a felületre minden oldalról egyenletesen ható p nyomás, a V térfogat (vagy ehelyett a ν =
V/m fajlagos térfogat, ill. a ϱ = 1/v sűrűség) és a Τ hőmérséklet. Ε három állapothatározó közül csak kettő független egymástól, mivel p, V és Τ
közt fennáll bizonyos összefüggés, az ún. (termikus) állapotegyenlet: f(p, V, T) = 0. Különösen egyszerű rendszer – amelyre ezért gyakran fogunk
hivatkozni – egy dugattyús edénybe zárt, m tömegű ideális gáz, amelynek állapotegyenlete a jól ismert pV = mRT összefüggés. Más esetekben az
állapotegyenlet általában jóval bonyolultabb, vagy pontos explicit alakja nem is ismeretes.

Tegyük fel mármost, hogy az 1 állapotban levő rendszerrel kívülről Q hőmennyiséget közlünk, és egyúttal külső erők a rendszeren L munkát végeznek.
(Pl. a dugattyús edénybe zárt gázt magasabb hőmérsékletű hőtartállyal hozzuk érintkezésbe, és a dugattyúval a gázt kisebb térfogatra nyomjuk össze;
ebben az esetben Q is és L is pozitív.) Az ezáltal a 2 állapotba jutott rendszer Ε teljes energiája az energiatétel szerint – ha a Q-t is energiaegységben

9 Újabban az ilyen, környezetével sem (szűkebb értelemben vett, atomokból álló) anyagot, sem energiát nem cserélő rendszert inkább izolált rendszernek hívják (és zárt rendszeren, ill. nyitott
rendszeren olyan rendszert értenek, amely környezetével csak energiát, ill. energiát is és anyagot is cserélhet).
10 Pusztán ez az elnevezés („örökmozgó”) a gépet nem jellemzi pontosan, mert megfelelő energia felhasználásával lehet tetszőleges ideig vagy „örökké mozgó” gépet készíteni, és „örökké mozognak”
pl. a bolygók is; ez nincsen ellentétben az energiatétellel. – Az ún. másodfajú perpetuum mobile-re nézve l. 124.§.
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fejezzük ki – a Q + L értékkel növekedett, azaz E2 – E1 = Q + L. A teljes energia általában magában foglalja a rendszernek mint egésznek mozgási
és (pl. a súlyból származó) helyzeti energiáját is, de mivel a termodinamika általában nyugvó rendszerekkel foglalkozik, ezektől a tisztán mechanikai
energiaformáktól eltekinthetünk, és a teljes energia megmaradó részét belső energiának (U) nevezzük.11 így az első főtétel matematikai kifejezése:

 ((1). egyenlet)

a rendszer belső energiájának megváltozása egyenlő a „kívülről a rendszerhez vezetett” hőmennyiségnek és munkának az összegével (Clausius,
1822–88).12

Amint arra az U2 – U1 írásmód is utal, a rendszer minden állapotához az U belső energiának egy meghatározott értéke tartozik. Más szavakkal: az U
belső energia „állapotfüggvény”, azaz a rendszer állapotának, ill. az ezt jellemző állapothatározóknak egyértékű függvénye; ha tehát pl. a rendszer
állapotát meghatározza a V térfogat és a Τ hőmérséklet, akkor U = U(V, T), és speciálisan az 1 állapotban a belső energia értéke: U1 = U(V1,T1).
Ezek szerint az (1) főtétel jelentése így is megfogalmazható: ha a rendszer az 1 kezdeti állapotból Q hőmennyiség és L munka közlése árán a 2
végállapotba jut, a Q + L ( = U2 – U1) összeg csak a kezdeti és a végállapottól függ, vagyis független attól, hogy milyen „úton” került a rendszer
az 1 állapotból a 2-be. (A Q és az L külön-külön általában függnek ettől az úttól – amint azt majd konkrét példákon látjuk –, azaz a Q és az L nem
állapotfüggvények.)

Az (1) tételben szereplő L „külső munka” általában több részből tevődhetik össze, bizonyos esetekben pl. elektromos és mágneses hatásokat is
magában foglalhat. Igen sokszor azonban csak a rendszer térfogatváltozásával kapcsolatos tágulási (összenyomást) munka jön számításba, és a
következőkben mi is csak ilyen esetekre szorítkozunk. Ha a p külső nyomás hatása alatt álló test vagy rendszer térfogata kicsiny ΔV-vel megváltozik,
akkor (62,10) szerint a külső erők munkája: –pΔV (amely összenyomásnál a negatív ΔV miatt pozitív, tágulásnál negatív). A térfogatnak V1-ről V2-re

való megváltozásánál a külső erők munkája nyilvánvalóan: és így – pusztán összenyomási vagy tágulási munka esetén – az első főtétel
speciálisabb alakja:

 ((2). egyenlet)

Az összenyomási vagy tágulási munkával kapcsolatban feltesszük, hogy a rendszer felületére (pl. a gázt elzáró dugattyúra) ható külső nyomás csak
elhanyagolható kis értékkel különbözik a belső nyomástól, azaz gyakorlatilag pk = pb = p (119,1. ábra). Ha ugyanis a külső nyomás lényegesen

11 A belső energiának szemléletes jelentést a molekuláris hőelmélet alapján tulajdoníthatunk: A rendszert alkotó részecskék rendezetlen mozgást – „hőmozgást” – végeznek, és egymásra általában
erőt gyakorolnak; a részecskék ebből származó mozgási és helyzeti energiáinak összege a rendszer belső energiája (l. 41., 131. és 133. §).
12 Az (1) tételben és a következőkben is α Q hőmennyiséget mindig ugyanabban az egységben fejezzük ki, mint a munkát és az energiát. Ha viszont a Q-t „kalorikus mértékben” (cal-ban), az L-et
és az U-t pedig „mechanikai mértékben'' (pl. joule-ban) fejeznők ki, akkor (1) alakja

 ((1a). egyenlet)

lenne, ahol A = 4,186 joule/cal a hő mechanikai egyenértéke, l. (118.2).
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nagyobb vagy kisebb lenne a belsőnél, akkor a dugattyú jelentős gyorsulással mozogna, a gázban áramlások és örvények lépnének fel; így
azokat az állapotokat, amelyeken a rendszer a kezdő és a végállapot között áthalad, semmiképpen sem lehetne egyensúlyi állapotoknak tekinteni,
márpedig az állapotegyenlet csak egyensúlyi állapotokra érvényes. Hasonló okokból a hőközlésről is feltételezzük, hogy a hőtartály Tk és a rendszer
Tb hőmérséklete csaknem megegyeznek egymással: Tk ≈ Tb = T. Az említett feltételek mellett végbemenő állapotváltozásokat, amelyek olyan
lassan („végtelen lassan”) folynak le, hogy közben a rendszer gyakorlatilag mindig valamilyen egyensúlyi, sztatikus állapotban van – s ezért az
állapotegyenlet alkalmazható –, kvázisztatikus folyamatoknak nevezzük.13 Bár a valóságban, pl. a hőerőgépeknél lejátszódó folyamatok nem ilyenek,
a kvázisztatikus folyamatok feltételezésével levezethető eredmények ezekre vonatkozólag is fontos felismeréseket jelentenek.

119,1. ábra -

Kvázisztatikus folyamatoknál a külső és a belső nyomóerők egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak, úgyhogy a külső nyomóerők L munkája (a
rendszeren végzett munka) egyenlő a belső nyomóerők L' munkájának (a rendszer által végzett, a környezetnek „leadott” munkának) negatívjával:
L = – L'. Ennek megfelelően és (1) vagy (2) alapján az első főtétel egy másik, szokásos megfogalmazása:

 ((3a–b). egyenlet)

a rendszerrel közölt hőmennyiség egy része a rendszer belső energiáját növeli, másik része árán pedig a rendszer (tágulási) munkát végez.

Ha a rendszer valamilyen 1 állapotból kiindulva, ugyanebbe az állapotba jutott vissza, a rendszer körfolyamatot végzett. Az U belső energia értéke
– mivel U az állapot egyértelmű függvénye – a körfolyamat végén ugyanaz, mint az elején: U2 = U1 .Így (l)-ből vagy (3)-ból kapjuk: Q + L = 0, ill. Q
= L', azaz körfolyamatnál a rendszerrel közölt hőmennyiség egyenlő a rendszer által végzett munkával.

Az első főtétel gyakran ún. differenciális alakban szerepel. A rendszerhez vezetett igen kis hőmennyiséget és munkát (ΔQ és ΔL helyett, szokásosabb
módon) dQ-val, ill. dL-lel, a belső energia igen kis megváltozását pedig dU-val jelölve, az első főtétel (1)–(3)-nak megfelelő differenciális alakjai:

13 Ilyen folyamatnak felel meg a mechanikában pl. egy testnek a súlyával egyenlő nagyságú (a gyakorlatban valamivel nagyobb) erővel való, azaz igen lassú felemelése. – A termodinamika a folyamatok
időtartamát nem veszi tekintetbe, általában a termodinamikában az idő mint változó nem szerepel. (Ebből a szempontból indokoltabb lenne a termosztatika elnevezés.)
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 ((4a–b). egyenlet)

Az az (1) után említett körülmény, hogy U állapotfüggvény, Q és L azonban nem, matematikailag egyértelmű azzal, hogy dU „teljes differenciál”, dQ
és dL viszont nem azok (ezért az utóbbiakat sokan d'Q-val és d'L-lel jelölik). Az első főtétel (4a) alakja tehát így is megfogalmazható: A rendszerhez
vezetett infinitezimális hőmennyiség és munka összege teljes differenciál, ti. az U belső energia teljes differenciálja. A tételnek ez az alakja különösen
alkalmas arra, hogy belőle matematikai úton következtetéseket vonjunk le.

Az előzők szerint a rendszernek – pl. gáznak – az 1(p1, V1, T1 )állapotból a 2(p2, V2, T2) állapotba való átmeneténél a rendszer által végzett tágulási
munka:

 ((5). egyenlet)

amely tágulás esetén (V2 > V1) pozitív. Szemléletesen az átmenetet a p–V diagramon valamilyen, az 1 és 2 pontokat összekötő G görbe (119,2.
ábra), a tágulási munkát pedig a görbe alatti sávozott V1V221 idom területe ábrázolja. Egy másfajta átmenethez (amelynél a közbülső hőmérsékletek
mások) más görbe – pl. G' – és általában más terület tartozik, s így nyilvánvalóvá válik az az említett tény, hogy a munka az 1 és 2 állapotokon
kívül az 1-ből 2-be vezető „úttól” is függ.

119,2. ábra -
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3. Az entalpia és a technikai munka. Az ábra szerint a sávozott területet úgy is megkaphatjuk, hogy az OV22p2 téglalap p2V2 területéhez hozzáadjuk

a p1p221 idom  területét (amely a negatív dp miatt pozitív), majd levonjuk az OV11p1 téglalap p1V1 területét. A tágulási munkának így nyert

 ((6). egyenlet)

kifejezésével (3a) a következőképpen írható:

 ((7). egyenlet)

Ennek az összefüggésnek az alapján célszerű bevezetni két új mennyiséget. Az egyik, amely az U belső energiához hasonlóan állapotfüggvény,
a „hőtartalom” vagy entalpia:

 ((8). egyenlet)

A másik, amely nem állapotfüggvény, a rendszer által végzett „technikai munka”:

 ((9). egyenlet)

az elnevezés okára nézve l. alább. Ily módon az első főtételt a következő, (3a-b)-vel teljesen szimmetrikus alakban is kifejezhetjük:

 ((10a–b). egyenlet)

a rendszerrel közölt hőmennyiség egyik része a rendszer entalpiáját növeli, másik része pedig mint technikai munka hasznosítható, A tételnek a
(4a–b)-vel analóg differenciális alakja:

 ((11). egyenlet)

Hogy a belső energia és az entalpia közül melyikkel célszerűbb dolgozni, az a folyamat jellegétől függ. Speciálisan állandó térfogat esetén (3b)-ből
dV = 0 miatt Q = U2 – U1 állandó nyomás esetén pedig (10b)-ből dp = 0 miatt Q = I2 – I1 Más szavakkal: a rendszerrel közölt hőmennyiség állandó
térfogaton végbemenő (ún, izochor) folyamatoknál a belső energia növekedésével, állandó nyomáson lejátszódó (ún. izobár) folyamatoknál pedig
az entalpia növekedésével egyenlő.
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A „technikai munka” elnevezéssel kapcsolatban tekintsük a következő folyamatot, amely hőerőgépekben, pl. a dugattyús gőzgépben megy végbe.
Ez az (idealizált) folyamat négy szakaszra bontható, a) A 119,3. ábrán vázolt hengerbe, amelyben a dugattyú kezdetben a bal oldali falhoz simul,
a nyitott S1 szelepen át (zárt S2 szelep mellett) gáz vagy gőz áramlik be állandó p1 nyomáson, és maga előtt tolja a dugattyút; amikor a hengerben
a gáz bizonyos V1 térfogatot tölt be, az S1 szelep zárul. A gáz által az ebben a szakaszban végzett munka nyilvánvalóan p1V1. b) A gáz zárt
szelepek mellett V1 térfogatról V2-re tágulva, tovább tolja a dugattyút, közben nyomása p1-ről p2-re csökken, úgyhogy a gáz ebben a szakaszban

munkát végez. c) A gázt a kinyíló S2 szelepen át a dugattyú az állandó p2 nyomáson kiszorítja a hengerből; ezalatt a gázon végzett munka
p2V2, a gáz által végzett munka tehát –p2V2. d) Az S2 szelep zárása és S1 nyitása után a dugattyú bal oldalán a nyomás p2-ről ismét p1-re nő. A
leírt négyszakaszos folyamatnál (amely azután periodikusan ismétlődik) a hengeren átáramló, változó tömegű gáz által végzett összes munka a
technikailag hasznosítható vagy rövidebben technikai munka: L'techn = p1V1 + L' – p2V2. A teljes munkafolyamat szintén a 119,2. ábrán tüntethető
fel: az a)–d) részfolyamatoknak rendre a p1–1, 1 – 2, 2–p2, p2 – p1 görbeszakaszok felelnek meg, és könnyen belátható, hogy az L'techn = p1V1 +

L' – p2V2 kifejezés valóban  (a p1p 2 1 idom területével) egyenlő.

119,3. ábra -

A szóban forgó esetben a (10a-b)-ben szereplő Q hőmennyiség és az I2– I1 entalpiaváltozás az 1–2 expanziós szakaszra vonatkozik, amelyben
a gáz tömege állandó.

120. §. Ideális gázok belső energiája és entalpiája. A kétféle fajhő

1. Annak megállapítása, hogyan függ egy rendszer belső energiája az állapothatározóktól, egyedül az első főtétel alapján nem lehetséges, hanem
szükség van bizonyos kísérleti eredményekre és további meggondolásokra is. A következőkben ezt a kérdést ideálisnak tekintett gázoknál vizsgáljuk
meg, amelyek állapotegyenlete: pV = mRT.

A felvetett problémánál támpontul szolgál a Gay-Lussac-féle kísérlet, ill. ennek Joule által tökéletesített kivitele (120,1. ábra). A kaloriméterbe helyezett
két (egyforma) edény közül A-ban nagy nyomású gáz van, az A-tól csappal elválasztott Β edény pedig evakuált. A csap kinyitása és a gáz egy
részének B-be való átáramlása után létrejön egy új egyensúlyi állapot, amelyben a gáz térfogata és nyomása más lett, hőmérséklete azonban a
kísérlet tanúsága szerint gyakorlatilag ugyanaz maradt, mert a kaloriméter hőmérője nem mutatott hőmérsékletváltozást; ez azt is jelenti, hogy a
gáz kívülről hőmennyiséget nem vett fel.
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120,1. ábra -

Ha az egyforma A és Β edények külön egy-egy kaloriméterben vannak, a kísérlet szerint A hőmérséklete csökken, de B-é ugyanannyival növekszik,
úgyhogy az egész rendszer nem vett fel és nem adott le hőmennyiséget. Számunkra most csak ez a lényeges; a folyamatra később még többször
visszatérünk.

Alkalmazva a kísérletre az első főtétel U2 – U1 = Q + L alakját, ebben most Q is és L is zérus, mert hiszen a gáz kívülről hőmennyiséget nem vett
fel, és a merev edényekbe zárt gázon a külső erők munkát nem végezhettek. Fennáll tehát: U2 = U1 azaz az 1 kezdeti és a 2 végső állapotban a
belső energia értéke ugyanaz. Mivel a két állapotban a kísérlet alapján a hőmérséklet ugyanaz, a térfogat és a nyomás viszont különböző (V2 = 2V1,
p2 = p1/2), az U nem függhet a p-től és a V-től (legfeljebb a pV szorzattól, de ez az állapotegyenlet szerint T-vel arányos). Azt kaptuk tehát, hogy az
ideális gázok belső energiája az állapothatározók közül csak a hőmérséklettől függ: U = U(T).

Tegyük fel mármost, hogy az m tömegű gázzal állandó térfogaton (dV = 0) kis dQ hőmennyiséget közlünk. Az első főtétel (119,4b) alakja szerint dQ
= dU + pdV = dU, az állandó térfogat melletti cv fajhő definíciója szerint pedig dQ = cvm dT, úgyhogy dU = cvm dT, vagy dU/dT = mcv. Az U és így cv is
csak a Τ hőmérséklet függvénye lévén, ebből az egyenletből integrálással nyerhető az U belső energia, ha cv mint a Τ függvénye ismeretes. Mivel a
mérések szerint a gázoknál cv tág intervallumban független a T-től, az ideális gázok cv fajhőjét – egyszerűsítő feltevéssel élve – szigorúan állandónak
tekinthetjük. Ebben az esetben dU/dT = mcv-ből: U = mcvT + U0, ahol az U0 integrációs állandó az ún. nullponti energia, azaz a gáz belső energiája a
T = 0 abszolút nullafokon. Ez az U0 állandó a klasszikus termodinamikában zérusnak választható, mert az energiatételben és alkalmazásaiban csak
energiakülönbségek lépnek fel, s így U0 kiesik. Az említett feltevések mellett tehát az (m tömegű) ideális gáz belső energiája:
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 ((1). egyenlet)

azaz arányos az abszolút hőmérséklettel.

Ha a gázzal állandó nyomáson (dp = 0) közlünk dQ hőmennyiséget, most az első főtételnek az I entalpiával kifejezett (119,11) alakja szerint dQ = dI
– Vdp = dI, az állandó nyomás melletti cp fajhő definíciója alapján pedig dQ = cpmdT, úgyhogy dI = cpmdT. Ebből pontosan az előbbinek megfelelő
gondolatmenettel kapjuk, hogy az (m tömegű) ideális gáz entalpiája:

 ((2). egyenlet)

Az (1) és (2) összefüggéseket az ideális gáz kalorikus állapotegyenleteinek nevezik. Ezek még egyszerűbbekké válnak a tömegegységre
vonatkoztatott u = U/m fajlagos belső energia és i = I/m = u + pv fajlagos entalpia bevezetésével:

 ((1a–2a). egyenlet)

A (2)-ből (1)-et kivonva: pV = m(cp –cv)T, az állapotegyenlet szerint pedig pV = mRT. Fennáll tehát:

 ((3). egyenlet)

az ideális gáz kétféle fajhőjének különbsége egyenlő az R gázállandóval (118. §).

2. Tetszőleges homogén és izotrop testnél a belső energia a p, V, Τ állapothatározóktól függ, ill. az ezek közt fennálló állapotegyenlet miatt két
változó, pl. V és Τ függvényének tekinthető: U = U(V, T). Ha az m tömegű testtel kis ΔQ hőmennyiséget közlünk a) állandó térfogaton, majd b) állandó
nyomáson, akkor az első főtétel (119,4 a és 11) alakjából és a kétféle fajhő definíciójából kifolyólag:

 ((4a–b). egyenlet)

itt és a következőkben a ν, p indexek a térfogat, ill. a nyomás állandó értéken való tartására utalnak. A fenti egyenletekből mcv = (ΔU/ΔT)v és mcp
= (ΔI/ΔT)p; pontosabban, a határesetet véve, a kétféle fajhő:

 ((5a–b). egyenlet)

Az utóbbi egyenlet az entalpia I =s U + pV definíciója miatt:

 ((6). egyenlet)

Az U(V, T) kétváltozós függvénynek a V és Τ kis megváltozásánál bekövetkező megváltozása, amint az a matematikából ismeretes:
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 ((7). egyenlet)

A ΔV-t és a ΔΤ-t most úgy választjuk, hogy a nyomás állandó maradjon; ekkor ΔT-vel való osztás és a  határátmenet után:

 ((8). egyenlet)

Ezt (6)-ba helyettesítve és (5a)-t figyelembe véve kapjuk, hogy általánosan, a két fajhő különbsége:

 ((9). egyenlet)

Speciálisan az ideális gáznál a Gay-Lussac-kísérlet alapján a belső energia független a térfogattól: (∂U/∂V)T = 0, a V = mRT/p állapotegyenletből
pedig (∂V/∂T)p = mR/p, úgyhogy cp – cv = R.

Általános esetben (5a) és (9) jelentése így fogható fel: Ha ismerjük az állapotegyenletet a p = p(V, T) alakban [és így az ebből vagy közvetlenül a
V = V(p, T) alakból adódó (∂V/∂T)p függvényt], továbbá mérésekből meghatározzuk a cv és cp fajhőket mint V és Τ függvényeit, akkor az (5a) és (9)
egyenletek megadják a (∂U/∂T)v és (∂U/∂V)T differenciálhányadosokat, amelyekből a test U(V, T) belső energiája matematikai úton meghatározható.

121. §. Valódi gázok belső energiája. A Joule–Thomson-féle kísérlet

A valódi gázokra tudvalevően a, pv = RT összefüggésnél jobb megközelítéssel érvényes a

 ((1). egyenlet)

van der Waals-féle állapotegyenlet, amelyben ν = V/m a gáz fajlagos térfogata, a korrekciós tagok közül pedig b-vel a molekulák kiterjedését, az a/
v2 = pk kohéziós nyomással pedig a molekulák közti vonzóerőt vesszük tekintetbe (115. § 4.). A valódi gázok térfogatának növelésével e vonzóerők
ellenében munkát, ún. belső munkát kell végeznünk, amely a gáz belső energiájának növelésére fordítódik. Érthető tehát, hogy a valódi gázok belső
energiája a hőmérsékleten kívül a térfogattól is függ, éspedig a térfogattal növekszik. Kvantitatíve, a van der Waals-állapot-egyenletet követő gázok
fajlagos belső energiája:

 ((2). egyenlet)

Az ideális gázok fajlagos belső energiája (120,1a) szerint: u = cvT. Valódi gázok esetében az u az előbbi értéknél feltehetően azzal a „tömegegységre
vonatkoztatott munkával” (dimenziója munka/tömeg) nagyobb, amelyet a molekuláris vonzóerők ellenében végeznünk kellett, míg a gáz fajlagos
térfogatát a minimális b értékről v-re növeltük. Ez a tömegegységen végzett munka nyilvánvalóan:
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Ha a jobb oldalt cvT-hez hozzáadjuk, és az a/b konstanst elhagyjuk – ami az energia többször említett relativitása miatt megengedett –, valóban
a (2) kifejezést kapjuk.

Ezek alapján könnyen belátható, hogy a valódi gázoknak a 120.§-ban említett Gay-Lussac-féle kísérletben lehűlést kellene mutatniuk. Ε kísérletnél
ugyanis a gáz fajlagos térfogata hőközlés és külső munka végzése nélkül növekszik v1-ről v2-re, s így az első főtétel szerint (U2 – U1 = Q + L = 0-
ból) a gáz belső energiája állandó: u2 = u1 azaz (2) alapján cvT1 – a/v1 = cvT2 – a/v2, innen pedig valóban

 ((3). egyenlet)

A lehűlés azonban a kis érzékenységű Gay-Lussac-féle berendezéssel nem volt kimutatható, s ezért Joule és Thomson 1853-ban jóval pontosabb
módszert dolgoztak ki a gázok kitágulásánál várható hőmérsékletváltozás vizsgálatára. A Joule–Thomson-féle kísérletben jó hőszigetelő anyagból
készült csövön, amelyet egy porózus test, pl. a C vattacsomó két részre oszt, lassan gázt áramoltatnak át úgy, hogy a gáz nyomása a C „fojtási hely”
előtt állandóan p1, a C mögött pedig állandóan a p1-nél kisebb p2 legyen (121,1. ábra; a gázt a bal oldalon sűrítő nyomja be, a jobb oldalon szivattyú
szívja el). A hőmérsékletet a vattacsomó két oldalán termoelemmel mérik. A kísérletek hőmérsékletkülönbséget mutatnak, pl. közönséges nyomású
és hőmérsékletű levegőnél p1 – p2 = 1 at nyomáskülönbség esetén kb. 1/4 °C lehűlést, hidrogénnél kb. 1/40 °C felmelegedést.

121,1. ábra -

Az említett hőmérsékletváltozásban megnyilvánuló Joule–Thomson-hatás értelmezésénél a viszonyokat úgy tekinthetjük, mintha a gázt a bal oldalról
az ábrán vázolt D1 dugattyú lassú betolásával állandó p1 nyomáson szorítanánk át a vattacsomón, és közben a D2 dugattyút úgy vezetnénk, hogy
a jobb oldalon a nyomás állandóan p2 maradjon. Gondoljuk el, hogy a kísérlet elején az m tömegű gáz teljesen a bal oldali részben (vagyis a D2
dugattyú a C-nél) van, és V1 térfogatot tölt be, a kísérlet végén pedig teljesen a jobb oldali részben van, és térfogata V2 (> V1). A kísérlet alatt a D1
ill. a D 2 dugattyúra ható külső erők nyilvánvalóan p1V1 ill. –p2V 2 munkát végeznek, úgyhogy a teljes külső munka: L= p1V1 – p2V 2. Mivel továbbá
a környezettől jól elszigetelt rendszer hőt nem vett fel (Q = 0), az első főtétel U2 – U1 = Q+L alakjából U2 – U1 = p1V1 – p2V2, vagy U1 + p1V1 =
U2 + p2V2 Elosztva ezt a gáz m tömegével:
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 ((4). egyenlet)

a Joule–Thomson-kísérletben tehát a gáz fajlagos entalpiája állandó, i1 = i2 (míg a Gay-Lussac-kísérletben a gáz fajlagos belső energiája marad
változatlan, u1 = u2). A fenti egyenletből az u (2) alatti kifejezésének és az (1) állapotegyenletnek felhasználásával – itt nem részletezendő számítások
útján – adódik, hogy a kis p2 – p1 = Δp nyomásváltozás esetén várható T2 – T1 = ΔT hőmérsékletváltozás:

 ((5). egyenlet)

Mivel a kísérletben Δp negatív, azért (5) szerint ΔT negatív vagy pozitív aszerint, amint  más szóval, a gáz lehűl vagy
felmelegszik aszerint, amint kezdeti hőmérséklete a Ti inverziós hőmérsékletnél” kisebb vagy nagyobb.

A mérések szerint bizonyos inverziós hőmérsékleten felül valóban felmelegedés mutatkozik, a kvantitatív összefüggés azonban bonyolultabb az
(5) formulánál, annak megfelelően, hogy a gázok a van der Waals-egyenletet nem követik pontosan. A valóságban a ΔΤ/Δρ „Joule–Thomson-
féle tényező” nemcsak a gáz minőségétől és a hőmérséklettől, hanem a nyomástól is függ. Közönséges nyomáson az inverziós hőmérséklet a
levegőnél kb. 500 °C, a hidrogénnél kb. –80 °C, azaz közönséges hőmérsékleten és nyomáson – mint említettük – a levegőnél lehűlés, a hidrogénnél
felmelegedés jön létre.

A Joule–Thomson-hatás gondolatban két részből tehető össze. A gáz kitágulásánál a molekuláris vonzóerők ellenében végzett belső munka –
amelynek (5)-ben az a-t tartalmazó tag felel meg – mindig lehűlést okoz, a külső munka viszont többnyire (a p1v1 – p2v2 > 0 esetben) felmelegedést.
Eléggé alacsony hőmérsékleten minden gáznál az előbbi hatás a túlnyomó, úgyhogy a gáz lehűl. A Joule–Thomson-hatásnak fontos gyakorlati
alkalmazása van a gázok cseppfolyósításánál (148.§).

122. §. Αz ideális gázok különböző állapotváltozásai

Az ideális gázok állapotváltozásainál általában mind a három állapothatározó (p, V, T) változik, de – kvázisztatikus folyamatokat feltételezve, l. 119.
§ 2. – úgy, hogy p, V és Τ között mindig fennáll a

 ((1). egyenlet)

állapotegyenlet. A gáz az állapotváltozás során általában hőt vesz fel, munkát végez, megváltozik a belső energiája és az entalpiája is. Az
állapotváltozások sokasága közül igen fontosak és az ideális gázok esetében jól áttekinthetők azok a folyamatok, amelyeknél valamilyen egyszerű
mellékfeltételt kötünk ki. Ilyen folyamatok a részben már régebben is említett izotermikus, izochor és izobár állapotváltozások, amelyeknél rendre
a hőmérséklet, a térfogat, ill. a nyomás állandó marad, továbbá az adiabatikus állapotváltozások, amelyeknél a rendszer és környezete között
hőkicserélődés nincsen.

1. Az izotermikus állapotváltozásoknál (T = const) az adott m tömegű ideális gáz (1) állapotegyenlete a
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 ((2). egyenlet)

Boyle–Mariotte-törvényre egyszerűsödik, amelynek a p, V koordináta-rendszerben egyenlő szárú hiperbola felel meg (122,1. ábra; 71.§). Más szóval,
az ideális gáz izotermái egyenlő szárú hiperbolák: a valamely Ta állandó hőmérséklethez tartozó izoterma egyenlete pV = mRTa, a Tb-hez tartozóé
pV = mRTb.

122,1. ábra -

Ha a gáz állandó Τ hőmérsékleten a (p1, V1) állapotból a (p2, V2) állapotba jut, a (120,1) alatti U = mcvT összefüggés alapján a belső energia
változatlan marad: U2 = U1. Ezért az első főtételnek pl. a (119,3) alatti Q = U2 – U1 + L' alakjából Q = L', azaz izotermikus változásnál az ideális gázzal
közölt Q hőmennyiség teljes egészében átalakul a gáz L' munkájává, vagy más szóval, a gáz által végzett L' munkát teljesen a gázhoz vezetett Q
hőmennyiségnek kell fedeznie. Q és L' könnyen kiszámítható: a (2)-ből adódó p = mRT/V felhasználásával

 ((3). egyenlet)

Q és L' tágulásnál pozitív, összenyomásnál negatív; az utóbbi esetben a gázon végzett L = – L' munka pozitív, és a gáz ezzel egyenértékű
hőmennyiséget ad le a környezetnek.

2. Az izochor vagy izosztér állapotváltozásoknál (V = const) az (1) állapotegyenlet a Gay-Lussac-féle második törvényre egyszerűsödik:

 ((4). egyenlet)
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Ha a gáz állandó V térfogaton a (p1, T1) állapotból a (p2, T2) állapotba jut, a térfogat állandósága miatt munkavégzés nincsen (L' = 0), és ezért az
első főtétel Q = U2 – U1 + L' alakja szerint a gázzal közölt Q hőmennyiség teljes egészében a gáz belső energiáját (U = mcv T) növeli:

 ((5). egyenlet)

3. Az izobár állapotváltozásoknál (p = const) az állapotegyenlet a Gay-Lussac-féle első törvénybe megy át:

 ((6). egyenlet)

Ha a gáz állandó p nyomáson a (V1, T1) állapotból a (V2, T2) állapotba jut, a nyomás állandósága miatt – az első főtétel (119, 10a-b) alatti Q = I2–I1+
L'techn alakja szerint – a „technikai munka” zérus, úgyhogy a gázzal közölt hőmennyiség teljes egészében a gáz entalpiáját (I = mcpT) növeli:

 ((7). egyenlet)

Mivel a gáz L' = p( V2 – V1) munkát végez, a gáz által végzett munkának és a gázzal közölt hőmennyiségnek viszonya, azaz a folyamat „termikus
hatásfoka”:

 ((8). egyenlet)

Eszerint pl. a levegővel (ϰ ≈ 1,4) végeztetett izobár változásoknál a közölt hőmennyiségnek 0,4/1,4 része, kereken 30%-a alakul át munkává, a másik
része a belső energiát növeli.

4. Az adiabatikus állapotváltozásoknál a definíció szerint a rendszer és környezete között hőkicserélődés nincsen (Q = 0, vagy dQ = 0). Egy
állapotváltozás tehát jó megközelítéssel akkor adiabatikus, ha a rendszer a környezetétől a hőátadás szempontjából jól el van szigetelve – tökéletes
hőszigetelés nem valósítható meg –, vagy ha az állapotváltozás olyan gyors, hogy számottevő hőmennyiség felvételére vagy leadására nincs idő.
Így pl. egy dugattyús hengerbe („kerékpár-pumpába”) zárt levegő gyors összenyomása adiabatikus folyamatnak tekinthető.

Az első főtétel (U2 – U1 = Q + L) szerint adiabatikus összenyomásnál a gázon végzett L munka teljes egészében a gáz belső energiáját növeli:

 ((9). egyenlet)

azaz a gáz felmelegszik. Ily módon pl. egy üveghengerbe helyezett, szénkéneggel átitatott vatta meg is gyújtható (pneumatikus tűzszerszám). Az
adiabatikus tágulásnál a gáz a munkát a belső energia csökkenése árán végzi, a gáz tehát lehűl. Az adiabatikus változás bármelyik kis szakaszára
fennáll az első főtétel dQ = dU + pdV alakja szerint:



IV. RÉSZ. HŐTAN

615

Az ideális gáznál U = mcvT és p = mRT/V = m(cp – cv)T/V miatt:

vagy mcvT-vel való osztás után és a kétféle fajhő viszonyának, ϰ = cp/cv-nek bevezetésével:

Ez a differenciálegyenlet azonnal integrálható: ln Τ + (ϰ – 1) ln V = const, azaz ln (TV ϰ–1) és így TV ϰ–1 is állandó:

 ((10). egyenlet)

Két további összefüggést kapunk, ha (10)-be behelyettesítjük a V-nek, a másik esetben pedig T-nek a pV = mRT állapotegyenletből kifejezett értékét
(V = CT/p, ill. Τ = C'pV), és a C, C' állandókat a konstansba belefoglaljuk:

 ((11). egyenlet)

 ((12). egyenlet)

Ezek szerint ideális gázok adiabatikus állapotváltozásánál a p, V, Τ állapothatározók úgy változnak, hogy fennállnak a (10)–(12) egyenletek. A pV ϰ =
const összefüggésnek a p, V koordináta-rendszerben az ún. adiabatikus görbék vagy adiabaták felelnek meg. Az adiabata ugyanabban a Ρ pontban
meredekebb, mint az izoterma14 (122,1. ábra).

Az izoterma (p – C/V) és az adiabata (p = C'/ V ϰ) irány tangense ugyanis:

 ((13a–b). egyenlet)

Példa: Ha egy Diesel-motor hengerében a levegő (ϰ = 1,4) p1 = 1 atm-ról adiabatikusan p2 = 40 atm-ra nyomódik össze, hőmérséklete a T1 ≈ 300 °K

szobahőmérsékletről oly T2-re növekszik, amelyre nézve (11) alapján  innen T2 = 860 °K = 587 °C. A 40-szer nagyobb nyomásnak

nem 40-szer, hanem [a egyenletből következő V2/V1 = (l/401/1,4)-ből számítva csak 14-szer kisebb térfogat felel meg.

14 Ez nemcsak az ideális gázra, hanem – amint az a második főtétel alapján kimutatható – bármely anyagra érvényes.
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Az adiabatikus folyamatok, ill. az ezekre vonatkozó összefüggések módot nyújtanak a ϰ = cp/cv hányados mérésére. Egy igen pontos módszer a
hangsebesség mérésén alapszik. A hanghullámoknál a gázban fellépő sűrűség- és nyomásváltozások olyan gyorsak, hogy az egyes térfogatelemek
és környezetük között számottevő hőkicserélődés nem megy végbe, a változások adiabatikusaknak tekinthetők. Az ennek figyelembevételével
levezethető (103,4) Laplace-féle összefüggés szerint a hang sebessége (ideális) gázokban:

 ((14). egyenlet)

és így c mérése útján ϰ meghatározható.

A (14) formula egyszerűen következik a 103.§-ban levezetett]

 ((15). egyenlet)

általánosabb összefüggésből, amelyben a Κ kompresszió-modulus [(60,6a)-ból láthatóan]: Κ = – Vdp/dV. Speciálisan aszerint, amint az
összenyomást izotermikus vagy adiabatikus folyamatnak tételezzük fel, izotermikus, ill. adiabatikus kompresszió-modulust különböztetünk meg; ezek
ideális gáz esetében, (13a-b) alapján:

 ((16a–b). egyenlet)

Az előbbivel (15)-ből a  Newton-formula, az utóbbival a Laplace-formula adódik, és a tapasztalat ezt az utóbbit igazolja (103.§).

Kevésbé pontos és ma már inkább csak történeti érdekességű a Clément–Desormes-módszer (1819). A gáz csappal elzárt és manométerrel ellátott,
több literes edényben van (122,2. ábra), a p0 légnyomásnál kissé nagyobb p1 = p0 + h1 nyomáson és a környezet T1 hőmérsékletén (1. állapot). Ha a
csapot kinyitjuk, az edényben maradó gáz nyomása gyorsan p0-ra csökken; ebben a pillanatban a csapot elzárjuk (2. állapot: p2 = p0, Τ2 < T1 , mert
a gyors tágulásnál a gáz lehűl). Bizonyos idő múlva a gáz ismét felveszi a környezet T1 hőmérsékletét, és nyomása a manométeren leolvasható h2-
vel emelkedik (3. állapot: p3 = p0 + h2, T3 = T1). Ha az edényben maradt, meghatározott tömegű gáz térfogatát az 1. állapotban V1-gyel, a 2. és 3.
állapotokban pedig V2-vel jelöljük – V2 az edény térfogata, V1 ennél kisebb –, akkor a három állapot jellemzői rendre: (p1, V1, T1), (p0, V2, Τ2),( p3,
V2, T1). Az 1. és 2. állapotok közötti változást adiabatikusnak, az 1. és 3. közöttit pedig izotermikusnak tekintve, fennáll tehát:

Ε két egyenletből a (V2/V1)ϰ kiküszöbölésével:

 ((17). egyenlet)
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A h1 és h2 kicsinyek a p0-hoz képest, és így lnp1 = ln(p0 + h1) ≈ ln p0 + h1/p0, lnp3 = ln(p0 + h2) ≈ ln p0 + h2/p0 miatt ϰ ≈ h1/( h1 – h2).

122,2. ábra -

Egy újabban alkalmazott módszernél U alakú, mindkét szárán csappal ellátott csőben higanyoszlop végez rezgéseket a nehézségi erő hatására.
Megmérjük a rezgésidőt nyitott csapállás mellett, majd azután, hogy a cső két szárába a vizsgálandó gázt zártuk be. A két rezgésidőből, amelyek az
elzárt gáz adiabatikus térfogatváltozásai miatt különböznek egymástól, továbbá a készülék adataiból ϰ meghatározható.

5. Politrop állapotváltozásoknak hívjuk az olyan, a fentieknél általánosabb változásokat, amelyek során a rendszer (gáz) által felvett kis ΔQ
hőmennyiség – a hőszigetelés tökéletlen volta miatt – nem zérus, hanem arányos a ΔT hőmérsékletváltozással: ΔQ = γmΔT. Az első főtétel alapján
ki lehetne mutatni, hogy politrop változásoknál a (10)–(12) egyenletek a ϰ helyett az n = (cp – γ)/(cv – γ) politrop-kitevővel érvényesek, azaz pl. pVn =
const. A gyakorlatilag fontos esetekben n értéke általában 1 és ϰ közé esik, és pl. a Clément–Desormes-módszerrel is általában egy n < ϰ politrop-
kitevőt mérünk. (A γ „általános fajhő” az adiabatikus, az izochor, az izobár és az izotermikus változások speciális esetében rendre: 0, cv, cpt, ∞.)]

123. §. A Carnot-féle körfolyamat

A gázok állapotváltozásaiból körfolyamatok (119. §) is felépíthetők. Ezek közül különösen jelentősnek bizonyult az a körfolyamat, amelyet először Sadi
Carnot (1796–1832) tanulmányozott 1824-ben azzal a problémával kapcsolatban, hogy a gőzgépeknél hogyan lehetne a bevezetett hőmennyiség
minél nagyobb részét hasznos munkává alakítani.

A Carnot-féle körfolyamatnál dugattyús hengerbe zárt, m tömegű ideális gázzal gondolatban két izotermikus és két adiabatikus állapotváltozást
végeztetünk. Ezeket most is kvázisztatikusnak tételezzük fel, azaz gondoskodunk arról, hogy a külső nyomás a belső nyomástól, továbbá a hőtartályok
hőmérséklete a gáz hőmérsékletétől csak elhanyagolható kis mértékben különbözzék (119. §); a dugattyú mozgását súrlódásmentesnek tekintjük.
A körfolyamat négy szakasza a következő (l. a vázlatos 123,1. ábrát és a 123,2. ábra diagramját).
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123,1. ábra -



IV. RÉSZ. HŐTAN

619

123,2. ábra -

a) Α gázt összeköttetésbe hozzuk T1 hőmérsékletű hőtartállyal, amely legyen olyan nagy hőkapacitású, hogy hőmérséklete hőfelvételnél vagy
hőleadásnál ne változzék meg észrevehetően. A gáz – miközben a külső nyomást a mindenkori belső nyomásnál igen kevéssel kisebbre választjuk
– izotermikusan kiterjed a kezdeti VA térfogatról VB-re, és nyomása pA-ról pB-re csökken. A változás során a gáz a hőtartálytól Q1 hőmennyiséget

vesz fel, és  munkát végez: (122,3) szerint

 ((1). egyenlet)

b) A gázt a környezettől tökéletesen elszigeteljük, és – a külső nyomást a belsőnél ismét valamivel kisebbnek választva – hagyjuk addig kiterjedni,
amíg ezen adiabatikus tágulás folytán egy adott T2 (<T1) hőmérsékletre hűl le; térfogata és nyomása legyen ekkor Vc, ill. pc. Az adiabatikus tágulásnál
a gáz munkája (122,9) alapján:

 ((2). egyenlet)

c) A gázt most az alacsonyabb T2 hőmérsékletű hőtartállyal hozzuk érintkezésbe, és – a belsőnél valamivel nagyobb nyomással – izotermikusan
összenyomjuk VD térfogatra. (VD és pD annak az állapotnak a jellemzői, amelyből majd a gáz az alábbi adiabatikus összenyomással éppen a kezdeti

VA, pA állapotba jut.) Az izotermikus összenyomásnál a gáz lead a hőtartálynak hőmennyiséget és munkát végez: (119,3) alapján

 ((3). egyenlet)



IV. RÉSZ. HŐTAN

620

d) Az utolsó lépésben a környezettől elszigetelt gázt adiabatikus összenyomással a kezdeti (VA, pA, T1) állapotba visszük vissza; eközben a gáz
munkája:

 ((4). egyenlet)

A körfolyamat során a gáz által végzett teljes L' munka az (1)–(4) kifejezések összege. A két adiabatikus szakasznak megfelelő (2) és (4) értékek
összege zérus, az (1) + (3) összeg kiszámításánál pedig vegyük figyelembe, hogy az AD és BC adiabatikus szakaszok mentén (122,10) szerint
TV ϰ–1 = const, azaz

 ((5). egyenlet)

Ε két egyenlet elosztásából VB/VA = Vc/VD, és így (1) és (3) összeadásával a gáz teljes munkája:

 ((6). egyenlet)

Ezek szerint a Carnot-körfolyamat végeredménye: a gáz a T1 hőmérsékletű „kazánból” felvesz Q1, a T2 hőmérsékletű „hűtőnek” lead 
hőmennyiséget, és összesen L' munkát végez. (6) és (1) alapján az L' hasznos munkának és a „kazánból” felvett Q1 hőmennyiségnek hányadosa,
a körfolyamat termikus hatásfoka:

 ((7). egyenlet)

Az η tehát csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és annál nagyobb, minél magasabb a „kazán” T1 és minél alacsonyabb a „hűtő” T2 hőmérséklete;
az η = 1 = 100% érték csak T2 = 0 °K esetén lenne elérhető. Eredményünk úgy is megfogalmazható, hogy a „kazánból” felvett Q1 hőmennyiségnek
csak egy tört része, ηQ1, alakul át munkává; a másik része, (1 – η) Q1, a „hűtőbe” jut.

A (6) első részét képező V = Q1–  összefüggés minden számítás nélkül adódik az első főtételből: a 119. § 2. szerint bármely körfolyamatnál L' =
Q, a Q pedig (a rendszerbe vezetett és az abból elvezetett hőmennyiségek különbsége) a tárgyalt esetben nyilvánvalóan (Q1– )-t  jelenti.

A körfolyamatnál végzett L' munkát a p – V diagramon (123,2. ábra) úgy kaphatjuk meg – amint az a 119,2. ábránál mondottak alapján könnyen
belátható –, hogy az AΒ és BC görbék alatti területek összegéből levonjuk a CD és AD görbék alatti területek összegét; ily módon nyilván az ABCDA
zárt görbe által bezárt területet nyerjük. Matematikailag ez azt jelenti, hogy az L' munka a pdV elemi munkának az ABCDA zárt görbe menti (és az
óramutató járásával egyező körülfutási irányban vett) integrálja:

 ((8). egyenlet)
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ez a formula más körfolyamatokra is érvényes.

Az említett irányban (ABCDA) vezetett Carnot-körfolyamat a hőerőgépek modelljének tekinthető, mert hiszen a hőerőgépek közös, leglényegesebb
vonása éppen az, hogy a „kazánban” fejlesztett hőmennyiség egy része munkává alakul át, a másik része pedig a „hűtőbe” jut. Bár hőerőgépeink
a részleteket tekintve nem a Carnot-körfolyamat szerint működnek, az utóbbinál nyert (7) eredmény mégis igen fontos, és sokkal többet jelent, mint
egy speciális és idealizált körfolyamat hatásfokát. A 125.§-ban ugyanis a második főtétel alapján ki fogjuk mutatni, hogy az η = (T1 – T2)/ T1 érték a
hőerőgépek termikus hatásfokának felső határa. Ez a felső határ pl. 100 °C-os kazán és 0 °C-os hűtő esetében csak 100/393 ≈ 25%!

A Carnot-körfolyamatot a megfordított irányban (ADCBA) is vezethetjük, amikor is az AD és DC szakaszokon a külső nyomást a belsőnél igen
kevéssel kisebbnek, a CB és ΒA szakaszokon pedig nagyobbnak választjuk. Ily módon az előbbi hőmennyiségeknek és munkáknak csak az előjele

változik meg, vagy a „felvett” és „leadott” szavak felcserélődnek. A megfordított Carnot-körfolyamalnál tehát a gáz a hűtőből felvesz , a kazánnak
lead |Q1| hőmennyiséget, és a külső erők a gázon |L'| munkát végeznek. Ez az inverz körfolyamat két további géptípus, a hőszivattyú és a hűtőgép
modelljének tekinthető.

A hőszivattyú arra szolgál, hogy munkavégzés és hőnek a hidegebb (T2) környezettől – pl. a külső levegőtől, víztől, talajtól – való elvonása árán
hőt (Q1) juttasson egy magasabb (T1) hőmérsékletű helyre, pl. terembe. Az ily módon fűtésre használható |Q1| hőmennyiségnek és a befektetett |
L'| munkának a hányadosa, azaz a hőszivattyú, jósági tényezője” ideális esetben:

 ((9). egyenlet)

Ha tehát pl. egy 20 °C-os (T1 = 293 °K) helyiséget a 0 °C-os (T2 = 273 °K) külső levegőtől való hőelvonással, elektromotorral működtetett hőszivattyúval
fűtenénk, ideális esetben a nyert |Q1| hőmennyiség 293/20 – 15-ször nagyobb lenne a befektetett |L'| munkánál vagy az ennek megfelelő teljesítményű
villanykályha által leadott hőmennyiségnél. Az előbbi, elméletileg igen gazdaságos fűtési módnak az elterjedését egyebek közt a szükséges gépek
terjedelmes és költséges volta gátolja.

A hűtőgépnek az a feladata, hogy egy tartályt a környezeténél (T1) alacsonyabb T2 hőmérsékleten tartson, vagyis – bizonyos |L'| munka befektetésével
– vonja el a tartálytól azt a |Q2| hőmennyiséget, amelyet az a környezettől felvesz. Mivel most a tartálytól elvont |Q2| hőmennyiség a „hasznos”
energia, a hűtőgép jósági tényezője ideális esetben:

 ((10). egyenlet)

A hőerőgépek és a hűtőgépek különböző típusaival a 148. §-ban foglalkozunk.

124. §. A második főtétel (másodfajú perpetuum mobile; reverzibilis és irreverzibilis folyamatok; a termodinamikai hőmérsékleti skála)

1. Az első főtétel kimondja, hogy a természetben lejátszódó folyamatoknál a teljes energia változatlan marad, de nem mond semmit a tétel arról,
hogy valamely folyamat a valóságban egy meghatározott irányban vagy pedig éppen a megfordított irányban megy-e végbe. Így pl. a h magasságból
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elejtett m tömegű kőnek a talajba való rugalmatlan ütközésénél a kő és környezete felmelegszik, összesen az mgh energiával egyenértékű
hőmennyiség fejlődik, az energiatétel érvényes; ugyanígy érvényes lenne e tétel a megfordított folyamatnál is, ha ti. a talajon nyugvó kő lehűlés árán
a magasba emelkednék, de ilyesmit sohasem észlelünk. Másik példa: a Joule-kísérletben (118,1. ábra) a lapátos kerék forgatásával a kaloriméter
vizét felmelegíthetjük, de azt sohasem tapasztaljuk, hogy a víz lehűlése fejében a kerék forgásba jönne, és ezáltal terhet emelhetne.

Az említett és más hasonló példákban a valóságban elő nem forduló folyamatok közös vonása az, hogy ezeknél valamilyen berendezés egy
„hőtartálytól” (pl. a talajtól vagy a kalorimétertől) hőmennyiséget von el, és ezzel egyenértékű munkát termel, de semmi egyéb változás nem lép
fel. Egy ilyen berendezés vagy gép az első főtétellel nincs ellentétben, tehát nem (elsőfajú) perpetuum mobile, de az emberiség számára – ha
periodikusan működnék – ugyanolyan hasznos lenne, mert az óceánok, a talaj vagy a légkör gyakorlatilag kimeríthetetlen hőkészletét munkává
alakítaná át, és így „ingyen” termelne munkát; ezért az ilyen gépet Ostwald találóan másodfajú perpetuum mobilénak nevezte el.

A tapasztalat azonban azt mutatta, hogy másodfajú perpetuum mobile szerkesztése nem lehetséges; ez a második főtétel egyik megfogalmazása,
Thomson (1851), majd később Planck e tételt lényegében így fejezték ki: Nem lehet olyan gépet szerkeszteni, amely egy hőtartályból hőmennyiséget
von el, és azt egyéb változások bekövetkezése nélkül munkává alakítja át. Itt az „egyéb változások bekövetkezése nélkül” igen lényeges, mert pl. a
gáz a 122. §-ban említett izotermikus tágulásnál a hőtartálytól felvett hőmennyiséget teljes egészében átalakítja ugyan munkává, de ezenkívül más
változás is fellép, ti. a gáz térfogata megnövekszik.

A második főtétel sok más alakban is megfogalmazható, amelyekről ki lehet mutatni, hogy egymással egyenértékűek. A főtételnek a valóságos
folyamatok irányára vonatkozó állítása különösen a Clausius-féle megfogalmazásból tűnik ki (1850): Hő nem juthat hidegebb testről melegebbre
„magától”, azaz anélkül, hogy egyidejűleg más változások ne történnének. Ez a megszorítás itt is nagyon fontos, mert pl. a megfordított Carnot-
körfolyamatban (a hőszivattyúban, 123.§) hő jut ugyan a hidegebb hőtartályról a melegebbre, de eközben egyrészt külső erők munkát végeznek,
másrészt a melegebb hőtartályra nem csupán a hidegebbtől elvont hőmennyiség kerül, hanem még a végzett munkával egyenértékű hőmennyiség is.

2. A továbbiak szempontjából igen fontos a folyamatoknak megfordítható és meg nem fordítható vagy reverzibilis és irreverzibilis folyamatokra való
felosztása, amelyet így definiálhatunk: Valamely rendszer A állapotából a B-be vezető folyamat reverzibilis, ha a rendszert a Β állapotából az A-ba
valamilyen módon vissza lehet úgy vezetni, hogy végeredményben a rendszeren kívüli testeken semmiféle változás sem marad vissza; ellenkező
esetben a folyamat irreverzíbilis.

Példák a reverzibilis folyamatokra: a) A súrlódásmentes inga fél lengése, b) Rugalmas golyó szabadesése; ha ugyanis a golyót rugalmas, nagy
tömegű, vízszintes lapra ejtjük, a golyó erről visszapattanva, eredeti helyzetébe jut, és a rugalmas lap sem szenved maradandó változást, c) Általában
a „tiszta mechanikai”, azaz súrlódás, hőfejlődés nélküli folyamatok, d) A hővel kapcsolatos folyamatok közül a kvázisztatikus állapotváltozások; hogy
ezek valóban reverzibilisek, azt már a Carnot-körfolyamatnál megindokoltuk (123. §).

Példák az irreverzibilis folyamatokra: a) A súrlódással járó hőfejlődés, azaz súrlódási munkának hőmennyiséggé való átalakítása. Egy ilyen
folyamatnál ugyanis – pl. az 1.-ben említett Joule-kísérletben – a kezdeti állapotnak egyéb változások nélküli visszaállításához olyan berendezés
kellene, amely nem tesz mást, mint az előzőleg felmelegedett testektől hőt von el, és azt munkává alakítja; ez a berendezés azonban éppen másodfajú
perpetuum mobile lenne, amely a második főtétel szerint megvalósítathatatlan. b) Gáz adiabatikus kiterjedése vákuumba, külső munkavégzés nélkül
(Gay-Lussac kísérlete, 120. §; l. most a vázlatos 124,1. ábrát). Ε folyamat megfordíthatatlansága a következőképpen látható be. A kitágult gázt pl.
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egy rugó visszanyomhatja adiabatikusan eredeti térfogatára – az A edénybe – a D dugattyúval, de ekkor a gáz felmelegszik, és a rugó, helyzeti
energiájának rovására, munkát végez. Ε két utóbbi változást csak olyan berendezés állíthatná helyre, amely pusztán a gáz lehűlése árán végezne
munkát ahhoz, hogy a rugót kezdeti állapotába visszavigye, de az ilyen berendezés ismét másodfajú perpetuum mobile lenne. Hasonlóan lehet
kimutatni a diffúzió, valamint a hővezetés irreverzibilitását is.

124,1. ábra -

Mivel a valóságban a súrlódást és az ehhez hasonló hatásokat nem lehet teljesen kiküszöbölni, a természetben lejátszódó folyamatok – szigorúan
véve – mind irreverzibilisek; a reverzibilis folyamatok ideális határesetet jelentenek, és éppen ezért számos meggondolásnál nélkülözhetetlenek.

3. A második főtétel két további következménye: a) A reverzibilis Carnot-körfolyamat termikus hatásfoka független a körfolyamatot végző anyag
minőségétől, azaz a 123. §-ban az ideális gáz feltételezésével nyert

 ((1). egyenlet)

eredmény akkor is érvényes, ha a körfolyamatot bármely más anyaggal végeztetjük reverzibilis módon, b) Ha a Carnot-körfolyamat (ennek bármilyen
kis szakasza) irreverzibilis, a termikus hatásfok a (T1 – Τ2)/T1 értéknél kisebb.

Az a) tétel bizonyítása céljából tegyük fel, hogy a T1 és Τ2 hőmérsékletű hőtartályok között két reverzibilis „Carnot-gépet” működtetünk: az
„üzemanyagként” ideális gázt felhasználó C gép hatásfoka az (1)-ben megadott η, a valamilyen más üzemanyagot felhasználó  gép  hatásfoka
pedig legyen η-nál kisebb,  Először működjék a C gép, amely az 1. hő tartályból felvesz Q1 hőmennyiséget, ηQ1 munkát végez, és a 2. hő
tartálynak lead (1 – η)Q1 hőmennyiséget. Ezután működtessük a  gépet a megfordított irányban, és az üzemanyag tömegét úgy választva, hogy ez
a gép az 1. hőtartályra éppen az előbb elvont Q1hőmennyiséget vigye vissza. Ebben az esetben a gép működtetéséhez munka befektetése

lenne szükséges, és a gép a 2. hőtartálytól  hőt vonna el. Végeredményben tehát a két gép fenti kombinálásával pusztán a 2. hő

tartály lehűlése árán munkát – az  munkát – végeztethetnénk, ami azonban a második főtétel szerint lehetetlen, s így az feltevés elesik.
Hasonlóan, a két gép működési irányának megfordításával adódik, hogy az eset sem lehetséges, és így valóban 
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A b) tétel belátására a fentihez hasonló bizonyítás helyett inkább egy konkrét példát említünk. Legyen az ideális gázzal végzett Carnot-körfolyamat
azért irreverzibilis, mert a dugattyú az AB és a CD szakaszokon (vagy akár csak az egyiken, l. 123,2. ábra) súrlódással mozog. Ekkor a súrlódás

útján keletkező hő – legalábbis részben – a hőtartályokra jut, úgyhogy a gáz által az 1. tartályból végeredményben felvett  hőmennyiség kisebb

a súrlódásmentes esetben felvett Q1-nél, a 2. tartálynak leadott hőmennyiség viszont nagyobb  ily módon a súrlódásos (irreverzibilis)

körfolyamat hatásfoka, azaz  valóban kisebb az  értéknél.

4. A 3a) tétel, amely szerint egy reverzibilis Carnot-körfolyamat hatásfoka független a körfolyamatot végző anyag minőségétől, felhasználható a
hőmérsékletnek az anyagi minőségtől független definíciójára, a 111.§-ban említett termodinamikai hőmérsékleti skála lerögzítésére. Gondoljuk el,
hogy megmérjük egy reverzibilis Carnot-körfolyamat η hatásfokát, azaz a körfolyamatnál nyert teljes L' munkának és az első szakaszon nyert, a Q1-
gyel egyenértékű munkának a hányadosát: Ekkor (1)-ből  vagy]

 ((2). egyenlet)

Ha tehát pl. az 1. hőtartály T1 hőmérsékletét önkényesen előírjuk – az 1954. évi megállapodás szerint úgy, hogy a víz hármaspontja (145. §) 273,16
°K (0,01 °C) legyen –, akkor (2)-ből az L' és  munkák megmérésével, a T2 hőmérsékletet egyértelműen meghatározhatjuk. Ez az elvileg kifogástalan
hőmérséklet-definíció a gyakorlatban nem közvetlenül a (pontosan megvalósíthatatlan) reverzibilis Carnot-körfolyamat útján értékesíthető, hanem
a (2)-ből levezethető összefüggéseknek (pl. a Clausius–Clapeyron-egyenletnek, 141. §) a mérésekkel való összehasonlításával. Így, itt nem
részletezett módon, lehetővé válik bármely hőmérő adatainak a termodinamikai hőmérsékleti skálára való redukálása.

125. §. A második főtétel matematikai megfogalmazása; az entrópia

1. A Clausius-féle egyenlőtlenség. Az előzők szerint a Carnot-körfólyamatok termikus hatásfoka:15

 ((1). egyenlet)

aszerint, amint a körfolyamat irreverzibilis (< jel) vagy reverzibilis (= jel). Az (1)-ből következik, hogy  más alakban:

 ((2). egyenlet)

vagyis a Q/T hányadosoknak, az ún. redukált hőmennyiségeknek az összege nem lehet pozitív.

15 Q1 és Q2 a T1 és T2 (<T1) hőmérsékletű hőtartályokból a rendszer által felvett hőmennyiségeket jelentik, azaz Q1 pozitív,  negatív.
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A fenti eredmény bármely körfolyamatra általánosítható. Kimutatható ugyanis, hogy ha a körfolyamat során a rendszer a T1, T2, … , Tn hőmérsékletű

hőtartályokból rendre ΔQ1, ΔQ2, … , ΔQn hőmennyiségeket vesz fel, akkor fennáll – az  határesetben is – az ún. Clausius-féle
egyenlőtlenség (egyenlőség):

 ((3a–b). egyenlet)

az egyenlőség reverzibilis körfolyamatoknál érvényes. Ez az összefüggés a második főtétel körfolyamatokra vonatkozó alakja.

A (3) tétel belátása céljából tekintsünk először egy tetszőleges reverzibilis körfolyamatot, amelynek a p, V síkban a g zárt görbe felel meg (125,1.
ábra). Ha a p, V síkot izotermákból és adiabatákból alkotott sűrű hálózattal beborítjuk (az ábra az áttekinthetőség kedvéért az izotermáknak csak
kicsiny AB, A'B', … szakaszait tünteti fel), akkor az adott körfolyamat jó megközelítéssel az ABCD, A'B'C'D', … reverzibilis Carnot-körfolyamatokból
tehető össze. Az összetevés, mivel ennél a BD' és a hasonló belső szakaszok a kétszeri, ellentétes irányú körülfutás miatt végeredményben nem
számítanak, azt jelenti, hogy a g görbét az ABA'B' … C'D'CD … zárt „törtvonalgörbével” helyettesítjük. Legyenek az AB, ill. CD izotermaszakaszokon

a megfelelő Tk, ill. Tl hőmérsékletű hőtartályokból felvett hőmennyiségek  ill. a valóban befutott  és  szakaszokon felvett hőmennyiségek

pedig  ill. Az egyes Carnot-körfolyamatoknál fennálló  egyenletek összegezésével kapjuk, ha n az összes hőtartályok száma:

 ((4). egyenlet)

125,1. ábra -

16 Ha ugyanis pl. az AA'BA zárt görbe mentén gondolatban körfolyamatot végeztetünk, a felvett összes hőmennyiség (mivel az A'Β adiabata szakaszon hőfelvétel nincsen):  és ez a 119. § szerint

egyenlő a körfolyamatnál végzett munkával, azaz geometriailag az AA'Bidom területével; ez a terület azonban a beosztás sűrítésével elhanyagolható kicsinnyé válik, úgyhogy 
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A hálózat fokozatos sűrítésével az AB, … izotermaszakaszokon felvett  és az  … szakaszokon valóban felvett hőmennyiségek egyre

kevésbé különböznek egymástól,16 és így határesetben – amikor a „törtvonalgörbe” a g görbébe megy át – (4)-ből valóban a egyenlőség
adódik. Ha az adott körfolyamat irreverzibilis, azaz bármilyen kis irreverzibilis szakaszt tartalmaz, akkor – amint azt az irreverzibilis Carnot-körfolyamat
speciális esetében mint példán láttuk – az = jel helyett a < jel érvényes.

A Clausius-féle egyenlőtlenségből következik egy fontos tétel tetszőleges körfolyamatok, ill. hőerőgépek termikus hatásfokára vonatkozólag. Jelöljük

a körfolyamat során a Tj hőmérsékletű (melegebb) hőtartályokból felvett hőmennyiségeket a Tk hőmérsékletű (hidegebb) hőtartályoknak

leadott hőmennyiségeket pedig  Ε jelölésekkel, amelyek most mind pozitív hőmennyiségeket jelentenek, (3a) így írható:

 ((5). egyenlet)

Ha a legmelegebb hőtartály hőmérsékletét T1-gyel, a leghidegebbét T2-vel jelöljük, és (5)-ben mindegyik Tj-t T1-gyel mindegyik Tk-t T2-vel

helyettesítjük, akkor nyilvánvalóan szintén fennáll:

 ((6). egyenlet)

ahol  és  az összes felvett, ill. leadott hőmennyiség. Ha mármost egy tetszőleges körfolyamat termikus hatásfokán az]

 ((7). egyenlet)

hányadost értjük – körfolyamatnál ugyanis a rendszer L' munkája egyenlő a felvett Q(1) és a leadott hőmennyiségek különbségével, l. 119. § –,
akkor (6)-ból és (7)-ből következik:

 ((8). egyenlet)

Ezzel bebizonyítottuk azt a 123. §-ban már említett tételt, amely szerint egy körfolyamat vagy hőerőgép termikus hatásfoka legfeljebb (T1 – T2)/T1
lehet. Mivel η < 1, körfolyamattal vagy periodikusan működő géppel hőmennyiség nem alakítható át teljes egészében munkává. (Nem periodikus
folyamatnál ilyen átalakulás lehetséges, amint azt a gázok izotermikus hőtágulásának példáján a 122. és 124.§-ban láttuk.)]
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2. Az entrópia. Gondoljuk el, hogy egy termodinamikai rendszer (pl. gáz) reverzibilis körfolyamat során az A állapotból az 1 „úton” a Β állapotba, ebből
pedig a 2 úton ismét A-ba, jut (125,2. ábra). A (3b) egyenlőség szerint fennáll, a reverzibilis állapotváltozást a dQ-hoz írt „rev” jelöléssel is kiemelve:

 ((9). egyenlet)

azaz

 ((10). egyenlet)

125,2. ábra -

Eszerint az A állapotból a B-be vezető reverzibilis állapotváltozásoknál a redukált hőmennyiségek összege (integrálja) csak az A és Β állapotoktól
függ, az A-ból a B-be vezető úttól független. Ennek alapján definiálható egy függvény, amely az U belső energiához hasonlóan csak a rendszer
állapotától – állapothatározóitól – függ, a következőképpen: Létezik egy olyan S állapotfüggvény, az ún. entrópia (Clausius), amelyre nézve fennáll,
hogy a rendszer Β és A állapotaihoz tartozó entrópiaértékek különbsége:

 ((11). egyenlet)

Az A és Β állapotok között a valóságban végbemenő folyamatok, mint láttuk, szigorúan véve mindig irreverzibilisek, és ezért az entrópiakülönbség
meghatározásánál nem jöhetnek tekintetbe. Gondolatban azonban mindig lehet találni olyan, az A-ból B-be vezető reverzibilis (kvázisztatikus)
folyamatot, amely (11) alapján az entrópiakülönbség kiszámítására felhasználható (példa a 126. §-ban).
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Az entrópiát, az energiához hasonlóan, definíciója csak egy tetszőleges additív állandó erejéig határozza meg. Ezért az entrópia értékét valamely
P0 állapotban (amely az eddigiek szerint tetszőlegesen választható, l. azonban a 129. §-t) zérusnak vehetjük, S(P0) = 0. Ekkor (11) alapján, A és Β
helyett a P0 és Ρ jelölésekkel, valamely Ρ állapotban a rendszer entrópiája:

 ((12). egyenlet)

Az entrópia pl. cal/fok-ban vagy joule/fok-ban fejezhető ki.

Az entrópiát bevezető (11) összefüggéssel egyenértékű a következő definíció: Ha a rendszer egy „infinitezimális” megfordítható állapotváltozásnál
Τ hőmérsékleten dQrev hőmennyiséget vesz fel, akkor a]

 ((13). egyenlet)

infinitezimális mennyiség teljes differenciál, nevezetesen az S entrópia teljes differenciálja.

Ezek szerint a két főtétel röviden és a matematikai következtetéseknél a leghasználatosabb alakban így foglalható össze (l. 119. § 2.): az első főtétel
szerint a dU = dQ + dL, a második főtétel szerint pedig a dS = dQrev/T mennyiség teljes differenciál. – (12) formailag teljesen megfelel pl. a konzervatív

erőtérben mozgó tömegpont Epot potenciális energiája definíciójának, l. (29,8): (13) pedig az annak az ezzel egyértelmű kijelentésnek,
hogy dEpot = – Fsds teljes differenciál.

A (11) definíció értelmében a reverzibilis adiabatikus folyamatoknál (dQrev = 0) az entrópia állandó marad; ezért az ilyen folyamatokat izentropikus
folyamatoknak is hívják.

3. Az entrópia növekedésének elve. Jusson a rendszer az A állapotból valamilyen, a valóságban végbemenő irreverzibilis folyamattal (a 125,3.
ábrán az 1 úton) a Β állapotba, majd ebből egy reverzibilisnek feltételezett folyamattal (az ábrán a 2 úton) vissza az A állapotba. Az így keletkező
irreverzibilis körfolyamatnál a Clausius-féle egyenlőtlenség szerint vagy részletesebben kiírva:

 ((14). egyenlet)
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125,3. ábra -

A bal oldal második tagja az entrópia definíciójával fogva SA – SB, és így (14)-ből

 ((15). egyenlet)

azaz irreverzibilis folyamat esetén az entrópia növekedése mindig nagyobb, mint a redukált hőmennyiségek összege (integrálja).

Tegyük fel, hogy a rendszer zárt, azaz a rendszer és környezete között semmiféle energia-kicserélődés nincsen. Zárt rendszernél – ilyenné
egészíthető ki általában egy nem zárt rendszer is a vele kölcsönhatásban álló testek hozzávételével – dQ = 0 miatt (15) jobb oldala zérus, vagyis

 ((16). egyenlet)

Más szavakkal: Zárt rendszerben a valóságban végbemenő, irreverzibilis folyamatoknál a rendszer entrópiája növekszik (az ideális határesetnek
megfelelő reverzibilis folyamatoknál az entrópia állandó marad); ez az entrópia növekedésének elve vagy entrópiatétel, a második főtétel egyik
legfontosabb alakja. Zárt rendszerben eszerint csak addig lehetségesek állapot változások, míg az entrópia maximális nem lesz; ha egy zárt rendszer
entrópiája maximális, a rendszer egyensúlyban van.

Mint látható, az entrópia növekedésének elve valóban a természetben lejátszódó folyamatok irányát szabja meg, amennyiben zárt rendszereknél
kizárja az olyan folyamatokat, amelyek entrópiacsökkenéssel járnának. Erre néhány példát a 126.§-ban tárgyalunk, az elv mélyebb, statisztikai
jelentését pedig majd, a 138.§-ban ismerjük meg.

Egyesek az entrópia növekedése elvének a zárt rendszernek tekintett világegyetemre való alkalmazásából arra következtettek, hogy a világ majdan
egy olyan maximális entrópiájú állapotot ér el, amelyben – miután a világ teljes energiája hőenergiává alakult volna át – már nem lennének
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hőmérsékletkülönbségek, s ezért semmiféle energiaátalakulás és élet nem lenne lehetséges, más szóval bekövetkeznék a „hőhalál”. Ez az idealista
jellegű állítás azonban már csak azért sem helytálló, mert a zárt, véges rendszerekre kapott entrópiatételnek a világegyetemre való kiterjesztése
nem megengedett.

126. §. Példák az entrópiára és az entrópiatételre

1. Ideális gázok entrópiája. Ha egy rendszer reverzibilis állapotváltozás során Τ hőmérsékleten dQrev infinitezimális hőmennyiséget vesz fel, az első
főtétel (119,4b) alakja szerint dQrev = dU + p dV, és így – (125,13) alapján – a rendszer entrópiájának infinitezimális megváltozása:

 ((1). egyenlet)

Az m tömegű ideális gáz esetében a 120. § szerint dU = mcvdT, továbbá p = mRT/V, tehát

 ((2). egyenlet)

Ha 1 és 2 a gáznak két, pl. a (V1, T1) és (V2, T2) állapothatározókkal jellemezhető állapota, az S2 – S1 entrópiakülönbséget úgy kapjuk meg, hogy

az 1 állapotból a 2-be vezető tetszőleges reverzibilis folyamatnál az integrált kiszámítjuk.

Álljon a reverzibilis folyamat pl. a következő két kvázisztatikus változásból (l. a 126,1. ábrán a Τ–V diagram a és b szakaszát): vigyük a gázt a) a (V1,
T1) állapotból állandó térfogaton (dV = 0) a (V1, T2) állapotba, majd innen b) állandó hőmérsékleten (dT = 0) a (V2, T2) állapotba. Az a) szakaszon a
(2) jobb oldalának első tagját T1-től T2-ig, a b) szakaszon a második tagot V1-től V2-ig kell integrálnunk. Ily módon azonnal látható, hogy az ideális
gáz entrópiaváltozása:

 ((3). egyenlet)
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126,1. ábra -

Más jelölésekkel: S – S0 = m[cv ln (T/T0) + R ln (v/v0)], ahol v/v0 (= V/V0) a fajlagos térfogatok viszonya. Ezek szerint a (V, T) vagy (ν, T) állapothoz
tartozó S/m = s mennyiség, az ideális gáz fajlagos entrópiája:

 ((4). egyenlet)

ahol s0 meghatározatlan állandó. [A (4) formula sokszor az s = cv ln Τ + R ln ν + s0 alakban szerepel, ekkor azonban Τ és ν csak a valamilyen
egységre (pl. T0 = 1 °K, v0 = 1 cm3/g) vonatkoztatott számértékeket jelentik, mert csak nevezetlen számok logaritmusának van értelme.] A fenti
formulák természetesen (V, T) helyett – a p V = mRT állapotegyenlet alapján – (V, p)-vel vagy (T, p)-vel is kifejezhetők.

A (3) összefüggés alapján könnyen meggyőződhetünk az entrópianövekedés elvének helyességéről pl. az ismert Gay-Lussac-féle kísérlet esetében
(120,1. és 124,1. ábra). Ebben a kísérletben a környezetével semmiféle kölcsönhatásban nem álló, tehát zárt rendszert képező gáz (az A és Β
edényeket elválasztó csap kinyitása után) V1-ről V2 térfogatra terjed ki izotermikusan (T2 = Τ1), azaz entrópiája (3) szerint valóban növekszik, az mR
ln (V2/V1 ) értékkel. A megfordított folyamat, amelynél az A és Β edények együttes V2 térfogatát kitöltő gáz a V1 térfogatú edénybe húzódnék össze,
entrópiacsökkenéssel járna, és a valóságban nem következik be.

2. Entrópiaváltozás melegítésnél és keverésnél. Tegyük fel, hogy m tömegű testet T0-ról T1 hőmérsékletre melegítünk állandó nyomáson és
reverzibilis módon, azaz úgy, hogy a testtel egymás után igen kis hőmennyiségeket közlünk, egyre valamivel nagyobb hőmérsékleteken. A melegítés
folytán a test entrópiájának megváltozása (125,11) alapján:

 ((5). egyenlet)

feltéve, hogy a cp fajhő a (T0, T1) hőmérsékleti közben állandónak vehető. (5) szerint pl. 100 g tömegű víz (cp ≈ 1 cal/g · fok) entrópiájának növekedése
0 °C-ról 20 °C-ra való melegítésnél: S1 – S0 = 100 ln (293/273) cal/fok = 7,06 cal/fok. Ha 0 °C-nál az entrópia értékét – önkényesen – zérusnak
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választjuk, azt is mondhatjuk, hogy a 100 g víz entrópiája 20 °C-on S1 == 7,06 cal/fok, vagy a víz fajlagos entrópiája (s = S/m) 20 °C-on 0,0706
cal/g · fok.

A fentiek szerint 100 g 20 °C-os víz entrópiája: S1 = 7,06 cal/fok; hasonló számítással pl. 50 g 80 °C-os víz entrópiája: S2 = 12,83 cal/fok, úgyhogy
a két különálló vízmennyiség együttes entrópiája: S = S1 + S2 = 19,89 cal/fok. Ha most a két vízmennyiséget összekeverjük, a keverés után
beálló 40 °C-os hőmérsékleten a 150 g tömegű vízmennyiségnek entrópiája: S' = 150 ln (313/273) cal/fok = 20,49 cal/fok. A keveredésnél tehát
az adott vízmennyiségnek mint zárt rendszernek entrópiája megnövekedett (S' – S = 0,60 cal/fok-kal) annak megfelelően, hogy az összekeveredés
irreverzibilis folyamat, amelynek megfordítottja a természetben „magától” nem megy végbe.

Az S' – S entrópianövekedés értéke független a kiindulási hőmérséklet (példánkban 273 °K = 0 °C) megválasztásától, mert az]

számértékegyenletből láthatóan a kiindulási hőmérséklet (273 °K) kiesik.

3. A hőmérséklet–entrópia diagram. Állapotváltozások, különösen körfolyamatok szemléltetésére az ismert p–V diagramon (l. pl. 123,2. ábra) kívül
más, esetleg alkalmasabb diagramok is használatosak. Ilyen pl. a hőmérséklet–entrópia vagy röviden Τ–S diagram, amelyet a Carnot-körfolyamatra
vonatkozólag a 126,2. ábrán mutatunk be; összehasonlításul l. a megfelelő p–V diagramot a 123,2. ábrán. A körfolyamat első szakaszát, amelyben
az ideális gáz izotermikusan, T1 hőmérsékleten VA térfogatról VB-re tágul ki, a 126,2. ábrán nyilván az S tengellyel párhuzamos AB vonaldarab

ábrázolja [(3) alapján ]. A adiabatikus tágulásnál az entrópia a 125. § 2. szerint állandó marad, tehát ezt az izentropikus
változást a Τ tengellyel párhuzamos BC vonaldarab reprezentálja, a körfolyamat harmadik és negyedik szakaszát pedig nyilván CD és DA. Az AB, ill.
CD izotermikus szakaszon felvett, ill. leadott hőmennyiségnek, azaz Q1 = T1ΔS-nek, ill. az ábrán az ABEF, ill. a DCEF téglalap területe,
a körfolyamatnál nyert munkának az ABCD téglalap területe felel meg. A termikus hatásfok az ABCD és az ABEF téglalapok területeinek
hányadosa: η = L' /Q1 = (T1 – T2)/ T1.
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126,2. ábra -

Egy további, a hőtechnikában gyakran alkalmazott ábrázolás az entalpia–entrópia vagy röviden I–S diagram (Μollier-diagram).

127. §. A szabad energia és a szabad entalpia. A termodinamikai egyensúly feltételei

1. A termodinamikában az eddig megismert állapotfüggvényeken – az U belső energián, az I entalpián és az S entrópián – kívül még két további
állapotfüggvény is fontos szerepet játszik. Bevezetésükkel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy az első főtétel (119,4) differenciális alakja szerint]

 ((1). egyenlet)

a második főtétel alapján pedig [l. (125,13 és 15)] reverzibilis változásoknál dS = dQ/T, irreverzibiliseknél pedig dS > dQ/T, azaz]

 ((2). egyenlet)

itt és a következő hasonló összefüggésekben az egyenlőség jele reverzibilis folyamatokra vonatkozik. Az (1)-ben dQ-t (2) jobb oldalával helyettesítve:

 ((3). egyenlet)

Ha izotermikus folyamatokra (T = const) szorítkozunk, (3)-at így írhatjuk:

 ((4). egyenlet)

A bal oldalon a zárójelben álló állapotfüggvény a szabad energia:
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 ((5). egyenlet)

(Helmholtz, 1883); bevezetésével az U belső energia a szabad energia és a TS „kötött energia” összegének tekinthető: U = F + TS. Az elnevezések
oka az alábbiakból fog kitűnni.

(4) alapján a szabad energia növekedése:  a rendszer által végzett munka. A szabad energia csökkenése tehát:

 ((6). egyenlet)

Eszerint a rendszer legfeljebb dL'max = – dF munkát végezhet, más szóval a szabad energia csökkenése azt a maximális munkát jelenti, amely
izotermikus változásnál a rendszerrel egyáltalában (ti. a reverzibilitás határesetében) végeztethető. A teljes U = F + TS belső energia csökkenése
(1) alapján:

Ebből (6) miatt következik, hogy izotermikus változásoknál az első főtétel két részre bontható:

 ((7a–b). egyenlet)

Ε két összefüggés azt jelenti, hogy izotermikus változásoknál a teljes energiából maximálisan a szabad energiának megfelelő rész használható
fel munkavégzésre, míg a többi, azaz minimálisan a kötött energiának megfelelő részt a rendszer hőmennyiség alakjában adja le: ez indokolja a
„szabad” és a „kötött” energia elnevezést.

Példaképpen felírjuk az m tömegű ideális gáz szabad energiáját. (120,1) és (126,4) alapján, az U-ban és S-ben fellépő additív állandót figyelmen
kívül hagyva:

 ((8). egyenlet)

Ha a gáz állandó hőmérsékleten V1-ről V2 térfogatra tágul, a szabad energia csökkenése:

és ez az érték (122,3) szerint valóban egyenlő a reverzibilisen táguló gáz által végzett L munkával, (6)-tal megegyezésben.

A szabad energiát a p, V, Τ állapothatározókkal jellemezhető egyszerű rendszereknél a V és Τ független változók függvényének tekintjük: F = F(V,
T). Ekkor a matematika szerint F differenciálja:
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 ((9). egyenlet)

Másrészt dF =d(U – TS) = dU – TdS– SdT, de (125,13) és (119,4a) alapján TdS = dQ = dU + pdV, úgyhogy]

 ((10). egyenlet)

(9) és (10) összehasonlításából kapjuk a nyomást és az entrópiát mint V és Τ függvényeit:

 ((11). egyenlet)

Az utóbbi egyenlet felhasználásával az U = F + TS belső energia:

 ((12). egyenlet)

és leszármaztathatok az F-ből, itt nem részletezett módon, a cv, cp fajhők és más mennyiségek is. Általában, a szabad energiának mint V és Τ
függvényének ismeretében a rendszer összes termodinamikai jellemzői kiszámíthatók.

Az F = u – TS szabad energiához teljesen hasonló jelentőségű állapotfüggvény a szabad entalpia:

 ((13). egyenlet)

más néven Gibbs-féle potenciál. Kimutatható, hogy a p és Τ független változók függvényének tekintendő G = G(p, T) függvényből szintén egyszerűen
leszármaztathatok a rendszer összes termodinamikai jellemzői, így pl. a térfogat és az entrópia mint p és Τ függvényei:

 ((14). egyenlet)

Az F = F(V, T) és G = G(p, T) függvényeket, tekintettel a (11), (14) és a mechanikában megismert potenciálra vonatkozó (57,11) egyenletek közti
analógiára, termodinamikai potenciáloknak is hívják.17]

2. A természetben lejátszódó, szigorúan véve mindig irreverzibilis folyamatok irányára vonatkozólag a 125. § 3-ban láttuk, hogy zárt rendszerben
végbemenő irreverzibilis változásoknál a rendszer entrópiája (S) növekszik. Ez egyébként rögtön következik a (3) összefüggésből is: zárt rendszernél
a definíció szerint fennálló dQ = 0 és dL = –pdV = 0 miatt dU= 0, és így (3) szerint valóban 

17 Így nevezik néha a megfelelő változók függvényének tekintett U, I és S állapotfüggvényeket is [U = U(S, V), I = I(p, S), S = S(V, U) és S = S(p, I)].
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Sokszor azonban nem zárt rendszerrel van dolgunk, hanem pl. olyan rendszerrel, amelynek hőmérsékletét és térfogatát állandó értéken tartjuk: dT
= 0, dV = 0. Ebben az esetben (6)-ból, dL' = p dV = 0 miatt,  azaz állandó hőmérsékletű és térfogatú rendszerben végbemenő irreverzibilis
változásoknál a rendszer szabad energiája (F) csökken.

Ha a hőmérsékletet és a nyomást tartjuk állandónak (dT = 0, dp = 0), akkor (13)-ból a G szabad entalpia változása: dG = dU + p dV – TdS, de
a jobb oldal (3) szerint  azaz  állandó hőmérsékletű és nyomású rendszerben végbemenő irreverzibilis változásoknál a rendszer szabad
entalpiája (g) csökken.

Az említett rendszerekben állapotváltozások addig játszódnak le, míg az első esetben S el nem éri azt a legnagyobb értéket, a második és harmadik
esetben pedig F, ill. G el nem éri azt a legkisebb értéket, amely az adott feltételek mellett lehetséges; ha ez már bekövetkezett, állapotváltozások
nem mehetnek végbe, azaz a rendszer egyensúlyban van. Ezek szerint a termodinamikai egyensúly feltételei (három fontos speciális esetben):

a. zárt, azaz állandó energiájú és térfogatú rendszer egyensúlyánál a rendszer entrópiájának maximuma van;
b. állandó hőmérsékleten és térfogaton tartott rendszer egyensúlyánál a rendszer szabad energiájának minimuma van;

c) állandó hőmérsékleten és nyomáson tartott rendszer egyensúlyánál a rendszer szabad entalpiájának minimuma van.

A fenti egyensúlyi feltételek értelemszerűen nem a p, V, Τ-vel teljesen jellemezhető egyszerű rendszereknél jelentősek – mert hiszen ezeknél pl.
állandó Τ és V mellett állapotváltozás már létre sem jöhet –, hanem a több állapothatározót igénylő összetett rendszereknél, így pl. zárt térben
együtt levő víz és vízgőz esetében (l. D fejezet). Az ilyen rendszereknél a konkrét egyensúlyi feltételek megállapítása az előzők alapján szélsőérték-
számításra vezethető vissza.

128. §. Reakcióhő és affinitás

1. A kémiai reakciók vagy hőleadással, vagy hőfelvétellel járnak; az első, közönséges hőmérsékleten sokkal gyakoribb esetben exoterm (hőtermelő),
a második esetben endoterm (hőemésztő) reakciókról beszélünk. Az állandó térfogaton, azaz külső munkavégzés nélkül (L = 0) lejátszódó reakcióknál
– gyakorlatilag ilyeneknek tekinthetők a szilárd testek vagy folyadékok közt végbemenő, gázoknál pedig a zárt edényben végeztetett reakciók – az
első főtétel szerint  (a ν index az állandó térfogatra utal), vagy]

 ((1). egyenlet)

Itt U1 és U2 a rendszer belső energiája a reakció előtt, ill. után, a  reakcióhő pedig a reakció folyamán a rendszer által leadott (tehát az exoterm
folyamatoknál pozitív, az endotermeknél negatív) hőmennyiség, pontosabban az a hőmennyiség, amelyet a rendszertől el kell vezetnünk, ha azt
kívánjuk, hogy a reakció után a hőmérséklet ugyanaz maradjon; ilyen értelemben a reakció izotermikus, (1) azt jelenti, hogy az állandó térfogat
melletti reakcióhő a belső energia csökkenésével egyenlő.

Az állandó nyomáson végbemenő reakcióknál a térfogatváltozás (V2 – V1) miatt a rendszer munkát végez, úgyhogy az első főtétel (119,2)

alakjából Más alakban és az I = U + pV entalpiával is kifejezve:
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 ((2). egyenlet)

azaz az állandó nyomás melletti reakcióhő az entalpia csökkenésével egyenlő. Az (1) és (2) egyenletek a belső energia és az entalpia jelentésére is
jó példát nyújtanak. A következőkben reakcióhőn (Q') – közelebbi megjelölés nélkül – az állandó térfogat melletti reakcióhőt fogjuk érteni.

A reakcióhőt általában kalorimetrikus eljárással mérik meg. Speciálisan az égéshő18 meghatározására gyakran alkalmazzák a Berthelot-féle
kaloriméter-bombát, egy légmentesen lezárható fémedényt, amelyben az elégetendő anyagot nagy nyomású oxigéngázban, elektromos úton gyújtják
meg.

A reakcióhőt is feltüntető termokémiai reakcióegyenletekre példa:

 ((3). egyenlet)

itt megállapodás szerint [C] a szilárd szén 1 moljának (12 g), {O2} az oxigéngáz 1 moljának (32 g), {CO2} pedig a széndioxidgáz 1 móljának (44 g)
belső energiáját jelenti,19 azaz (1) alapján U1 = [C] + {O2}, U2 = {CO2} és Q' = 97 000 cal. Másik példa:

 ((4). egyenlet)

A reakciónál a reakcióhő közvetlenül nem mérhető meg, de közvetve meghatározható (4)-nek (3)-ból való kivonásával:

 ((5). egyenlet)

A reakcióhők ilyen közvetett meghatározása, azaz a termokémiai egyenletek kombinációjának lehetősége (lényegében Hess törvénye, 1840) az első
főtételen alapszik: mivel a belső energia állapotfüggvény, közömbös az, hogy egy rendszer milyen módon jut valamely állapotból egy másikba.

2. A kémiai reakciók létrejöttét a régebben meglehetősen homályos elképzelések a folyamatban részt vevő anyagok közti „vegyrokonságnak”, kémiai
affinitásnak tulajdonították, ezt az anyagok „vegyülési törekvésének”, a reakció „hajtóerejének” tekintették. Az affinitás kvantitatív mértékéül Berthelot
(1868) a reakcióhőt választotta: az affinitás annál nagyobb, minél nagyobb a reakciónál fejlődő Q' hőmennyiség, azaz minél inkább exoterm a reakció.
Ez a felfogás azonban, amellyel az endoterm reakciók létrejötte nehezen egyeztethető össze, nem bizonyult helyesnek. Van't Hoff ismerte fel (1883),
hogy az affinitás mértékéül – állandó térfogaton és hőmérsékleten végeztetett reakcióknál – nem a Q' reakcióhőt, azaz (1) szerint a belső energia
csökkenését, hanem a reakciónál nyerhető maximális munkát (reakciómunkát), vagyis a 127. § alapján a szabad energia csökkenését kell tekinteni,

18 Valamely anyag égéshőjén értjük az anyag teljes elégésekor keletkező hőmennyiséget, a tömegegységre (esetleg a térfogategységre) vonatkoztatva; pl. a kőszén égéshője kereken 7000 cal/g,
a világítógázé 500 cal/normálliter.
19 A jelölésben a szilárd, a cseppfolyés és a gázhalmazállapotnak rendre szögletes, kerek és kapcsos zárójel felel meg.
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amely a 127. § 2.-ben mondottak értelmében mindig pozitív (leszámítva az egyensúly esetét, amelyben zérus). Ezek szerint az affinitás mértéke
állandó térfogaton és hőmérsékleten végeztetett reakcióknál a szabad energia csökkenése:

 ((6). egyenlet)

(állandó nyomáson és hőmérsékleten végeztetett reakcióknál pedig a szabad entalpia csökkenése, l. 127. §).

Az F = F(V, T) szabad energiára (127,12) szerint általánosan érvényes:

 ((7). egyenlet)

Alkalmazva ezt a (feltételünk szerint izochor-izoterm) reakció előtti, ill. utáni állapothoz tartozó F1(V, T), ill. F2(V, T) függvényekre: F1 – F2 = U1 – U2
+ T∂(F1 – F2)/∂T, de F1 – F2 = A és U1 – U2 = Q', úgyhogy fennáll az affinitás és a reakcióhő kapcsolatára vonatkozó Helmholtz-féle egyenlet:

 ((8). egyenlet)

Ennek az összefüggésnek – egyéb alkalmazásai mellett – fontos szerepe volt a termodinamika harmadik főtételének felállításánál.

129. §. A harmadik főtétel

Az előzőkben definiált Q' reakcióhő kaloriméteres módszerrel megmérhető, bizonyos reakcióknál pedig az A affinitás is kísérletileg meghatározható
(pl. galvánelemben lejátszódó reakciónál az elem elektromotoros erejének mérésével). A kísérleti adatok azt mutatták, hogy szilárd és cseppfolyós
tiszta anyagok közti reakcióknál20 A és Q' annál kevésbé különböznek, és hőmérsékleti függésük is annál kisebb, minél alacsonyabb a hőmérséklet.
Ebből kiindulva, és az ismert]

 ((1). egyenlet)

Helmholtz-egyenlet figyelembevételével Nernst azt a következményeiben helyesnek bizonyult hipotézist állította fel, hogy az említett reakciók

esetében az abszolút zérusfokon az affinitás és a reakcióhő nemcsak egyenlőkké (A = Q'), hanem a hőmérséklettől függetlenekké is válnak:

 ((2). egyenlet)

20 Gázoknál és keverékeknél nincsenek megfelelő, eléggé alacsony hőmérsékletekre vonatkozó adatok.
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Ez a Nernst-féle hőtétel (1906) geometriailag nyilván azt jelenti, hogy a (valamilyen állandó térfogatra vonatkozó) A (T) és Q'(T) görbéknek a
találkozási helyen közös, vízszintes érintőjük van, l. 129,1. ábra

(2)-ből következik, A = F1 – F2 és (127,11) miatt:

 ((3). egyenlet)

vagyis az abszolút zérusfok közelében az említett reakcióknál az entrópia nem változik, állandó érték. Ezt az állandót Planck a Nernst-tételen túlmenő
hipotézisként zérusnak vette (1911); ily módon az entrópia, amelyet a második főtétel csak egy additív állandó erejéig határoz meg, egyértelművé
válik.

129,1. ábra -

A fentiek értelmében a Nernst-féle tételnek Planck-féle megfogalmazása, más néven a termodinamika harmadik főtétele: Az abszolút zérusfokhoz
való közeledésnél a kémiailag egységes szilárd és cseppfolyés testek entrópiája zérushoz tart:

 ((4). egyenlet)

A tétel egyik következményének megismerése céljából tegyük fel, hogy m tömegű szilárd testtel reverzibilis módon dQ = mcdT hőmennyiséget
közlünk; c = c(T) a test fajhője,21 Az entrópia (125,11) definíciója szerint

21 Itt azzal a szilárd és cseppfolyós testeknél általában megengedhető egyszerűsítéssel élünk, hogy cv és cp közt nem teszünk különbséget, az S entrópiát pedig a (T, V) vagy (T, p) változók helyett
csak Τ függvényének tekintjük.



IV. RÉSZ. HŐTAN

640

ahol most ahhoz, hogy (4) fennálljon, könnyen beláthatóan T0-t zérusnak kell választanunk. Így a szilárd test entrópiája:

 ((5). egyenlet)

Az integrál azonban a nevezőben álló Τ és a 0 alsó határ miatt csak akkor lehet véges, ha c(T) elegendő gyorsan – legalább T-vel arányosan
– eltűnik. Ennélfogva a szilárd testek (és a folyadékok) fajhőjének  „elegendő gyorsan” zérushoz kell tartania, és kimutathatóan ugyanennek
kell fennállnia a hőtágulási együtthatóra is. A mérések szerint a fenti következtetések valóban helytállók.

A harmadik főtételből következik továbbá, hogy az abszolút zéruspont nem érhető el.22 Ennek elemi úton való alátámasztására a következőt lehet
felhozni: Egy csaknem 0 °K-on levő test c fajhője már rendkívül kicsiny, és így már egy egészen kis ΔQ hőmennyiség, amelyet a test a nem tökéletes
hőszigetelés folytán a melegebb környezettől felvesz, a test hőmérsékletét aránylag nagy ΔT-vel emeli (mert hiszen ΔT = ΔQ/cm). Az abszolút
zérusfok csak aszimptotikusan közelíthető meg; eddig kb. 10–6 °K-ig sikerült eljutni, l. 148.§.

A harmadik főtétel érvényét általában a gázokra is kiterjesztik. Ekkor viszont a tétel arra vezet, hogy 0 °K közelében a gázok nem követhetik sem a pv
= RT, sem a van der Waals-féle állapotegyenletet [ti. az ezek alapján végzett számítás szerint az entrópia  végtelenné válnék, l. (126,4)]. A
gázoknak a 0 °K közelében az említett gáztörvényektől eltérő viselkedését, az ún. gázelfajulást kísérletileg még nem sikerült biztonsággal kimutatni.
A gázok ugyanis még a megfelelően alacsony hőmérsékletre való lehűtés előtt cseppfolyósodnak, kivéve pl. a hidrogént és a héliumot, amelyeknél
viszont az elfajulás megfigyelését más hatások teszik bizonytalanná.

A Nernst-féle tétel (2) alakja – amely szerint állandó térfogat esetén (dA/dT) – egyúttal az A = A(T) affinitásra vonatkozó (1)
differenciálegyenletnél a „kezdeti feltételt” jelenti. Ha tehát egy kémiai reakciónál mérésekkel meghatározzuk a Q' = Q'(T) reakcióhőt mint a
hőmérséklet függvényét, az (1) egyenlet megoldásával az affinitás egyértelműen kiszámítható. Hasonlóan, (5) szerint egy szilárd test S = S(T)
entrópiája egyértelműen meghatározható, ha a test c = c(T) fajhője a mérések alapján ismeretes. Általánosabban, további meggondolások arra
vezetnek, hogy megfelelő termikus mérések alapján meg lehet határozni egy termodinamikai rendszer állapotfüggvényeit, pl. az U belső energiát, az
S entrópiát és az F szabad energiát is, amelyből azután aránylag egyszerűen lehet a rendszer termodinamikai viselkedésére következtetni (127. §).

A főtételeknek a szűkebb értelemben vett fizika területén kívül is rendkívül széleskörű alkalmazásuk van, így pl. a fizikai kémiában, a kémiai
reakciókkal és egyensúlyokkal kapcsolatban. A halmazállapot-változásokra vonatkozó alkalmazások közül néhánnyal a későbbi D fejezetben
találkozunk.

C) A MOLEKULÁRIS HŐELMÉLET ELEMEI
130. §. Atomok és molekulák. A kinetikai gázelmélet; a gáz modellje

22 Sokan a harmadik főtételt éppen ebben az alakban fejezik ki, és a három főtételt így foglalják össze: elsőfajú, másodfajú, továbbá a 0 °K-ra való lehűtést megvalósító „harmadfajú perpetuum
mobile” szerkesztése lehetetlenség.
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Amint azt már a hőtan bevezetésében említettük, az anyag szerkezetére vonatkozólag konkrét feltevésekkel nem élő klasszikus termodinamikával
szemben a molekuláris hőelmélet (kinetikai és statisztikai hőelmélet, l. 140. §) a hőjelenségeket az anyagot felépítő atomok, ill. molekulák mozgására
és kölcsönhatására igyekszik visszavezetni.

1. Először röviden emlékeztetünk arra, hogy az atomok és molekulák (59. §) fogalma természettudományos értelemben a kémia alaptörvényeinek, az
állandó és a többszörös súlyviszonyok törvényeinek felfedezése és értelmezése során alakult ki. Az atomok fogalmát a kémiában Dalton vezette be
(1808 körül), a molekulák fogalmát pedig Avogadro (1811), lényegében a következő hipotézissel: Minden ideális gáz egyenlő térfogatában ugyanazon
a hőmérsékleten és nyomáson egyenlő számú molekula van (Avogadro törvénye). Ez a törvény, amely szerint pl. a normális állapotú N2 és O2 gázok
sűrűségének aránya egy N2 és egy O2 molekula tömegének arányával egyenlő, lehetővé tette a vegyületek Μ molekulasúlyának és az elemek A
atomsúlyának meghatározását. Μ és A tudvalevően puszta viszonyszámok (115.§); definíciójuk, a kérdéses vegyület egy molekulájának (ill. az elem
egy atomjának) tömegét μ-vel, az Ο atom tömegét pedig μ0-val jelölve:

 ((1). egyenlet)

vagy ujabban 12μ/μC ahol μC a „12-es C atom” tömege.

A molekula- és az atomsúlyok ismeretében sokszor célszerű a 115. §-ban már bevezetett

 ((2). egyenlet)

individuális tömegegység használata, mert bármely vegyület (elem) 1 mol tömegű mennyisége egyenlő számú molekulát (atomot) tartalmaz. Ha
ugyanis az Μ molekulasúlyú vegyület 1 moljában foglalt molekulák számát L*-gal jelöljük, nyilvánvalóan L*μ = Μ gramm, tehát

 ((3). egyenlet)

valóban független a vegyület minőségétől. Ezt a számot első meghatározójának (Loschmidt, 1865) emlékére Loschmidt-féle számnak nevezzük.23

Meghatározását, amely a molekuláris elmélet egyik fontos célja, csak később ismertethetjük, értékét azonban tájékoztatásul már most megadjuk:
L* = 6,02 · 1023. Az L*-tól dimenzióban különböző L = L*/mol mennyiség a tömegegységre vonatkoztatott vagy fajlagos molekulaszám, más néven
Loschmidt-féle állandó:23

 ((4). egyenlet)

amely egyúttal egy molekula tömegének reciproka. Eszerint pl. az O2 gáz 1 moljában (32 g) foglalt O2 molekulák és a réz 1 moljában (63,54 g) foglalt
Cu atomok száma egyaránt 6,02 · 1023, és pl. az O2 molekula tömege (1/6,02) 10 –23 mol = (32/6,02) 10–23g, a Cu atom tömege (63,54/6,02) 10–23 g.

23 Újabban L*-ra, és L-re inkább az Avogadro-szám és Avogadro-állandó elnevezés terjedt el, Loschmidt-számon és Loschmidt-állandón pedig inkább az (5) alatti számot, ill. a 2,69 · 1019/cm3-t értik.
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Avogadro törvénye alapján a normálállapotban (0 °C, 1 atm) levő ideális gázok 1 cm3-ében foglalt molekulák száma ugyanaz, nevezetesen – mivel
a mérések szerint 1 mol tömegű gáz térfogata normális állapotban 22 414 cm3 – ez az]

 ((5). egyenlet)

Az L és az L* közül tárgyalásunkban inkább az L fog előfordulni, mivel pl. az R gázállandó és a c fajhő jelentésével ez áll összhangban (az L* = 1
mol · L pedig az R* = 1 mol · R gázállandóhoz és a c* = 1 mol · c molhőhöz igazodik; l. a 117. § 1. lábjegyzetét).

2. A molekuláris hőelmélet egyik alapfeltevésének, a molekulák mozgásának igen meggyőző kísérleti alátámasztása a Brown botanikus által
1827-ben felfedezett, de helyesen csak jóval később értelmezett Brown-féle mozgás, a leglebilincselőbb természeti jelenségek egyike. Ha egy
csepp folyadékba finom, nem oldódó port teszünk – pl. vízbe rutilport vagy igen finom szénport (kínai tust) –, több százszoros nagyítású
mikroszkóppal megfigyelhetjük, hogy a porszemcsék állandóan szabálytalan, zegzugos mozgást végeznek, amely a hőmérséklet növelésével
élénkebbé válik. Ugyanezt tapasztalhatjuk gázoknál is, pl. kis üvegkamrába bocsátott cigarettafüst szemcséinek kisebb nagyítású mikroszkóppal
való megfigyelésénél. A mikroszkópban látható por- vagy füstszemcsék mozgása annak tulajdonítandó, hogy a (láthatatlan) molekulák rendszertelen
mozgást, ún. hőmozgást végeznek, és ütközésekkel a náluk jóval nagyobb részecskéket is mozgásba hozzák (részletesebben l. 140. §).

3. A molekuláris szemlélet a fizika területén első jelentős eredményeit – a gázok viszonylag egyszerű szerkezetének megfelelően – a kinetikai
gázelméletben érte el, amelynek úttörői D. Bernoulli és Lomonoszov (1740 körül), megalapítója, ill. legkiemelkedőbb továbbfejlesztői Krönig, ill.
Clausius, Maxwell és Boltzmann voltak (1856-tól). A kinetikai gázelmélet alapfeltevése szerint a gáz közönséges körülmények között rendkívül nagy
számú molekulából áll, amelyek teljes rendezetlenül, igen nagy sebességgel repülnek ide-oda. Így érthető, hogy a gáz a rendelkezésére álló, a
molekulák saját térfogatához képest általában igen nagy térfogatú teret teljesen betölti. A molekulák között említésre méltó kölcsönhatás csak akkor
jön létre, amikor egy-egy molekula eléggé közel jut egymáshoz. A molekuláknak egymással és az edény falával való kölcsönhatása sok szempontból
már kielégítő módon úgy vehető tekintetbe, hogy a molekulákat apró, rugalmas gömböknek képzeljük, amelyek egymással és a fallal „összeütköznek.”
Az ütközést azért kell rugalmasnak feltételeznünk, mert egyébként a molekulák mozgási energiája csökkenne, és végül a mozgás megszűnnék. Az
igen rövid idő alatt is rendkívül nagy számú ütközés következtében a molekulák a falra makroszkopikus szempontból állandónak vehető nyomóerőt,
ill. – a felületegységre vonatkoztatva – nyomást fejtenek ki, pl. a deszkára sűrűn rápattanó jégesőcseppekhez hasonlíthatóan.

Ezek szerint a gáz egyszerű modellje a 130,1. ábrán vázolt kísérlettel szemléltethető. A molekuláknak a kis acélgolyók felelnek meg, az edénynek
pedig a vízszintes helyzetű Κ fémkeret, amelyet alul és felül üveglap határol a kivetíthetőség céljából. Az acélgolyók rendszertelen „hőmozgását”
az excenterrel gyorsan ide-oda mozgatott D1 dugattyúval idézzük elő. A D2 dugattyúhoz csatlakozó rugés erőmérő jelzi a D2-be ütköző golyók által
kifejtett erőt vagy nyomást, amely annál nagyobbnak mutatkozik, minél élénkebbé tesszük – az excentert hajtó motor fordulatszámának növelésével
– a golyók mozgását.
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130,1. ábra -

A kinetikai elmélet felfogása szerint az ideális gáz annak a határesetnek felel meg, amelyben a molekulák kiterjedése és kölcsönhatása teljesen
elhanyagolható, azaz a molekulák egymásra semmiféle erőt nem gyakoroló tömegpontoknak tekinthetők. Sok jelenség első közelítésben már ezzel
a legyegyszerűbb modellel is értelmezhető, a finomabb vonások értelmezésénél azonban – amint az várható – tökéletesebb modellt kell alapul venni.

A kinetikai gázelméletben és általában a molekuláris hőelméletben a rendszer molekuláinak rendkívül nagy száma miatt nem lehet szó arról, hogy
minden egyes molekula mozgását pontosan ismerjük. Erre azonban nincs is szükség, mert a rendszer makroszkopikus tulajdonságait a molekulák
„átlagos viselkedése” szabja meg; külön-külön az egyes molekulák mozgása éppoly kevéssé fontos, mint pl. az egyes személyek sorsa a népességi
statisztikák szempontjából. A molekuláris elméletben ezért a mechanikai törvények mellett alapvetően lényeges szerepük van a valószínűségi,
ill. statisztikai jellegű meggondolásoknak és törvényeknek, bár ezek a soron következő elemi tárgyalás legnagyobb részében csak burkoltan, az
egyszerűsítő feltevésekbe foglalva fordulnak majd elő.

131. §. A gáz nyomásának és az állapotegyenletnek az értelmezése. A hőmérséklet molekuláris jelentése

1. Az ideális gáz nyomásának kiszámítása. Legyen a V térfogatú edénybe zárt ideális gázban összesen n számú, egyenként μ tömegű molekula.
A gáz tömege m = nμ, a gáz sűrűsége:

 ((1). egyenlet)

a molekulakoncentráció; egysége pl. a cm–3, számértéke az egységnyi térfogatban levő molekulák száma. A molekulák erőhatás hiányában – a
nehézségi erőtől most eltekinthetünk – a falba való két egymás utáni ütközés között egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek. Mivel a gázban
egy irány sem tüntethető ki, ez a mozgás teljesen rendezetlen, mindenféle irányú és nagyságú sebesség előfordul. Meggondolásainkban azonban
egyszerűsítő feltevésekkel élünk, nevezetesen feltételezzük, hogy a) mindegyik molekula sebességének nagysága ugyanaz, v0; b) a derékszögű
hasáb alakú edényben a molekulák egy-egy harmadrésze a hasáb oldaléléivel párhuzamosan mozog, és így pl. a hasáb jobb oldali, q felületű lapja
felé (131,1. ábra) a molekulák hatodrésze halad. Ennélfogva a kis τ idő alatt az említett falba ütköző molekulák száma (n') a q alapú és v0τ magasságú,
az ábrán sávozott hasábban foglalt molekulák számának, Ν · gv0τ-nak egy hatoda:
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 ((2). egyenlet)

131,1. ábra -

A fallal való rugalmas és merőleges ütközésnél mindegyik molekula x irányú impulzusa μv0-ról (–μv0)-ra, azaz (–2μv0)-val változik meg. A fal tehát,
a teljes impulzus megmaradásának tétele alapján, egy molekulától 2μv0 impulzust vesz fel, a τ idő alatt beléütköző molekuláktól pedig (2) miatt

összesen impulzust. Ennek az impulzusnak a 27.§-ban megismert I = Fτ összefüggés szerint az állandónak tekinthető F = I/τ
nyomóerő, ill. a p = I/τq nyomás felel meg. Az I értékének behelyettesítésével adódik az ideális gáz nyomása:

 ((3a–b). egyenlet)

ahol  az összes előforduló sebességek négyzetének számtani középértékét jelenti (l. alább). A (3b) összefüggés, amely (1) szerint így is írható:

 ((4). egyenlet)

a kinetikai gázelmélet alapegyenlete.

A (3b) egyenlet elemi levezetésénél tegyük fel, hogy a v1, v2, … sebességű molekulák koncentrációja rendre N1, N2,…, ahol N1 + N2 + … = N. A v1

sebességű molekuláktól származó pi nyomásra nézve (3a) alapján értelemszerűen fennáll:  a teljes nyomás tehát

 ((5). egyenlet)

ahol valóban a közepes sebességnégyzet (nem pedig a  közepes sebesség négyzete, ).

2. Az állapotegyenlet; a hőmérséklet molekuláris jelentése. A (4) szerinti
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 ((6). egyenlet)

összefüggést a jól ismert

 ((7). egyenlet)

tapasztalati állapotegyenlettel összehasonlítva: ahonnan

 ((8). egyenlet)

Itt k = μR = [l.(129,4)] R/L az Μ molekulasúlytól és így az anyagi minőségtől független, tehát univerzális állandó, a Boltzmann-féle állandó:

 ((9). egyenlet)

Ezek szerint (8) azt fejezi ki, hogy az ideális gáz molekuláinak átlagos kinetikai energiája arányos a gáz abszolút hőmérsékletével, és független
a gáz anyagi minőségétől (molekulasúlyától).

Az utóbbi tétel magában foglalja a hőmérséklet molekuláris jelentését (gázoknál; általánosítás a 133. §-ban): az abszolút hőmérséklet a molekulák
átlagos mozgási energiájával arányos mennyiség. Megjegyzendő, hogy e hőmérsékletfogalomnak csak igen sok részecskéből álló rendszereknél

van értelme, tehát pl. egyetlen (közönséges) molekulánál nincsen. Az abszolút nullapont (8) alapján az a hőmérséklet, amelynél azaz minden
egyes molekula sebessége zérus lenne.

A kinetikai felfogás szerint pl. összenyomásnál a gáz hőmérséklete egyszerűen azért növekszik, mert a befelé mozgatott dugattyú faláról a molekulák
nagyobb sebességgel pattannak vissza, tehát átlagos mozgási energiájuk nagyobb lesz. Tágulásnál ennek megfordítottja megy végbe, a gáz lehűl.

3. Gázkeverékek állapotegyenlete; Dalton törvénye. Az ideális gázok (7) állapotegyenlete mR = ημΒ = nk miatt a

 ((10). egyenlet)

alakban is írható, amelyben csak a molekulák száma fordul elő, tömegük nem. Ez arra enged következtetni, hogy (10) ideális gázok keverékére is
érvényes. Hogy ez csakugyan így van, azt bizonyítja a kísérleti úton talált Dalton-féle törvény (1807): Egy (ideális) gázkeverék p nyomása azoknak a
pi „részleges (parciális) nyomásoknak” az összege, amelyeket az adott Τ hőmérsékleten és V térfogaton az egyes alkotórészek egyedül fejtenének
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ki. A rendre n1, n2, … számú molekulát tartalmazó alkotórészek parciális nyomásai (10) szerint: p1 = n1kT/V, p2 = n2kT/V, …; így a Dalton-törvény
értelmében a gázkeverék nyomása p = (n1 + n2 + …)kT/V, tehát valóban, a gázkeverék állapotegyenlete:

 ((11). egyenlet)

Dalton törvényére egyszerű példa: p nyomású száraz levegőben, amelyben a molekulák 78%-a N2, 21%-a O2 és 1%-a egyéb molekula, az N2, az
O2 és az egyéb gázok részleges nyomásai rendre 0,78 p, 0,21 p és 0,01 p.

Mivel (11)-ben az egyes molekulafajták μ1, μ2, … tömege nem fordul elő, a  tömegű gázkeverék az állapotegyenlet szempontjából úgy tekinthető,

mintha mindegyik molekula olyan μ tömegű lenne, hogy Ebből az μi tömegek és az Μi molekulasúlyok arányossága miatt 
azaz a gázkeverék olyan homogén gáznak fogható fel, amelynek molekulasúlya:

 ((12). egyenlet)

Ilyen értelemben pl. a levegő molekulasúlya közelítőleg:

4. A valódi gázok állapotegyenletét a kinetikai elmélet első közelítésben úgy kísérli meg felállítani, hogy az ideális gáz pV = mRT állapotegyenletét
kiegészíti olyan korrekciés tagokkal, amelyek a molekulák kiterjedését és kölcsönhatását veszik tekintetbe. A molekulák kiterjedése miatt a mozgásuk
szempontjából számításba vehető térfogat kisebb a V-nél egy olyan értékkel, amely az adott gáznál a gáz m tömegével arányosnak vehető. A

térfogati korrekció tehát: –bm, és ennek egyedüli figyelembevételével a nyomás  lenne. Valójában azonban a nyomás a molekulák közti
vonzóerők miatt a fentinél kisebb. Ha ugyanis egy A molekula a fal közvetlen közelében a fal felé halad, a szomszédai részéről kifejtett vonzóerők
(a felületi feszültség tárgyalásánál részletezett okokból) egyoldalú, befelé irányuló erőt eredményeznek, amely a falba ütköző molekula sebességét,
impulzusát s ezzel a falra gyakorolt nyomást is csökkenti. A kiválasztott A molekula falba ütközésével kapcsolatos nyomáscsökkenés arányosnak
vehető az A-val szomszédos molekulák számával, azaz a gáz ϱ sűrűségével, másrészt azonban a falba ütköző molekulák száma is arányos ϱ-

val, úgyhogy a molekuláris erők miatt a teljes nyomáscsökkenés ϱ2-tel arányos:  Így  Ez, rendezés után, a 115. §-ban már
megismert van der Waals-féle állapotegyenlet:

 ((13). egyenlet)

ahol ν most a V/m fajlagos térfogatot jelenti.
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A kinetikai elmélet kimutatja, hogy b az r sugarú gömböknek képzelt, μ tömegű molekulák saját fajlagos térfogatának, (4/3)πr3/ μ-nek négyszerese:

 ((14). egyenlet)

ahol L – 1/μ a Loschmidt-állandó, l. (130,4).

132. §. A gázmolekulák sebessége és a sebességeloszlás. Molekulasugarak

Az ideális gáz nyomása (131,4) szerint:  ahol  a közepes sebességnégyzet négyzetgyöke, az elemi elméletben pedig minden

egyes molekula egyenlő nagyságúnak képzelt sebessége. A egyenletből és p/ϱ = RT = (k/μ)Τ miatt ez a v0 sebesség:

 ((1). egyenlet)

Mivel a molekula μ tömege arányos a gáz Μ molekulasúlyával, v0 arányos  A (115,10) szerint R = 8,31 · 107 g cm2 e–2/(M g fok) értékkel
adódó

 ((2). egyenlet)

számérték-egyenletből kapjuk pl. a H2 és az O2 gázoknál (M = 2,016, ill. M = 32):

 ((3). egyenlet)

Valójában a rendkívül sok (n) molekulából álló gázban mindenféle nagyságú és irányú sebesség előfordul. A sebességek nagyságának eloszlására
vonatkozólag fennáll a valószínűségszámítás útján kapott Maxwell-féle sebességeloszlási törvény (1859), amely megadja azoknak a molekuláknak
Δn számát – vagy Δn/n relatív számát –, amelyek sebessége ν és ν + Δν közé esik; itt ν a 0 és ∞ között bármely érték lehet, Δν pedig egy kicsiny, de
egyébként tetszőlegesen választható érték. (Bizonyos Δv intervallumot fel kell vennünk, mert annak valószínűsége, hogy egy molekula sebessége
„hajszálpontosan” v, zérus.) A törvényt grafikusan a 132,1. ábra szemlélteti az N2 gáz esetében, Δν = 10 ms–1 mellett, két különböző hőmérsékleten.
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132,1. ábra -

A sebességeloszlási törvény analitikai alakja:

 ((4). egyenlet)

Az adott Τ hőmérséklethez tartozó f(v) „eloszlási függvénynek” vagy görbének (132,1. ábra) elemzésével kimutatható, hogy a függvény maximumának
megfelelő vm leggyakoribb vagy legvalószínűbb sebesség:24]

 ((5). egyenlet)

a sebességek számtani középértéke pedig, a közepes sebesség:

 ((6). egyenlet)

Megjegyzendő, hogy ha a ν sebességet a vm legvalószínűbb sebességre vonatkoztatjuk, vagyis ν helyett a v/vm = u változót vezetjük be, akkor (4)
áttekinthetőbb alakot ölt:

24 A vm tehát hasonló nagyságú, mint a  hangsebesség, l. (122,14).
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 ((7). egyenlet)

Az f(v) vagy az F(u) eloszlási függvény segítségével könnyen meghatározható pl. azoknak a molekuláknak a relatív száma, amelyeknek sebessége

két tetszőleges érték, v1 és v2 közé esik: ezt a törtszámot az  integrál vagy grafikusan az f(v) görbe (v1, v2) szakasza alatti terület adja meg.
(Ha v1 = 0 és v2 = ∞, a fenti integrál értéke 1.)]

A molekulák sebességének közvetlen mérésére s ezzel a fenti eredmények kísérleti ellenőrzésére lehetőséget nyújt a molekvlasugarak, ill
atomsugarak módszere (Stern, 1920), amelynek elvét a 132,2. ábra tünteti fel. Az igen jól evakuált Ε edényben elektromos árammal izzítják
az ezüstréteggel bevont A platina szálat, amelyről ilyen módon ezüstatomok – egyatomos molekulák – repülnek ki minden irányban, a szál
hőmérsékletétől függő sebességekkel. Az izzószál közelében elhelyezett R résen áthaladó, keskeny „sugárnyalábot” képező molekulák lerakódnak
a hideg L felfogólemezre, úgyhogy ezen élesen határolt, vonalszerű folt (F) keletkezik. Ha most az egész készüléket az A izzószállal egybeeső (a
rajz síkjára merőleges) tengely körül gyors forgásba hozzuk, akkor a lemezen egy másik, szélesebb és elmosódottabb F' foltot kapunk, amelynek
két széle F-től a lemérhető d1 ill. d2 távolságra van. Az ok nyilvánvaló: az alatt a τ = l/v idő alatt, amíg egy ν sebességű molekula a száltól a lemezig
az l utat megteszi, az ω szögsebességgel forgó L lemez F vonala a térben már d = ωlτ távolsággal elmozdult, és így a molekula a lemezt az F-től d
távolságban éri el. E molekula sebessége a d = ωlτ = ωl · l/v egyenletből: ν = ωl2/d, az összes molekulák sebességei pedig gyakorlatilag az ωl2/d1
és ωl2/d2 közti intervallumot töltik be. Az így meghatározott  közepes sebesség jól megegyezett a (6) elméleti értékkel, később pedig tökéletesebb
módszerrel a sebességek eloszlásának a törvényét is sikerült kísérletileg igazolni.

132,2. ábra -

133. §. Az energia egyenletes eloszlásának tétele. Gázok és szilárd testek fajhője

1. A 131.§-ban láttuk, hogy az ideális gáz molekuláinak átlagos kinetikai energiája:



IV. RÉSZ. HŐTAN

650

 ((1). egyenlet)

Az ideális gáz mindegyik molekuláját szabad tömegpontnak tekintettük, amelynek helyzetét 3 független adat (x, y, z) határozza meg, és egyúttal a
kinetikai (transzláciés) energia is 3, egymástól független négyzetes tag összegeként fejezhető ki:

 ((2). egyenlet)

Erre való tekintettel azt mondjuk, hogy a tömegpontnak 3 szabadsági foka van: f = 3. Mivel a gázban az x, y, z irányok teljesen egyenértékűek,

nyilvánvalóan  és így (1) szerint

 ((3). egyenlet)

röviden: mindegyik szabadsági fokra átlagban kT/2 energia jut.

A merev testnek képzelt molekulának a 30. § értelmében már 6, éspedig 3 transzlációs és 3 rotációs szabadsági foka van. Ennek megfelelően a
(2) transzlációs energia is, továbbá (44,18) szerint az

 ((4). egyenlet)

rotációs energia is 3 négyzetes tag összege.

A legegyszerűbb rezgést végző rendszer, az x tengely mentén harmonikusan rezgő tömegpont (lineáris harmonikus oszcillátor) teljes Ε = Ekin +
Epot energiája (29,13) szerint:

 ((5). egyenlet)

Ebben az esetben ugyan a tömegpont helyét egyetlen adat (x) határozza meg, de mivel az energia két négyzetes tag összege, úgy vesszük,
hogy a lineáris harmonikus oszcillátornál f = 2. Általában a hőtanban egy rendszer szabadsági fokainak számát (f) úgy definiáljuk, mint a rendszer
energiájának kifejezésében előforduló, egymástól független négyzetes tagok számát.25

Ezek után a (3) eredmény, amint azt Boltzmann statisztikai meggondolásokkal kimutatta, így általánosítható: Hőegyensúlyban levő, Τ abszolút
hőmérsékletű rendszernél minden szabadsági fokra térbeli és időbeli átlagban ugyanakkora energia, nevezetesen

25 Példa olyan potenciális energiára, amelynek kifejezésében a koordináta nem négyzetesen szerepel, a nehézségi erőtérben levő tömegpont mgz energiája.
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 ((6). egyenlet)

„termikus energia”esik. Ez az energia egyenletes eloszlásának tétele, vagy az ekvipartíció elve, amely szerint tehát pl. a gáz egy-egy molekulájának
bármelyik transzlációs és bármelyik rotációs szabadsági foka egyenként átlagban kT/2-vel járul hozzá a gáz energiájához.

A tér- és időbeli átlagra (középértékre) vonatkozóan: Ha a rendszerben n1, n2, … azoknak a molekuláknak a száma, amelyeknél valamely ψ
mennyiség (pl. energia, sebesség, szögsebesség) egy meghatározott időpontban rendre ψ1, ψ2, … értékű, akkor a mennyiség térbeli átlaga:

 ((7). egyenlet)

Ha pedig egy meghatározott molekulánál az egymásra következő τ1, τ2, … időtartamok alatt a ψ rendre ψ1, ψ2, … értékű, akkor ψ időbeli átlaga:

 ((8). egyenlet)

Az elegendő nagy számú molekulánál vett térbeli átlagnak és az elegendő hosszú időtartamra vett időbeli átlagnak a megegyezése a gázoknál azzal
függ össze, hogy a rendkívül nagy számú ütközés folytán egy molekula is felveszi a legkülönbözőbb ψ1, ψ2, … értékeket.

2. Az ekvipartíció tételének legfontosabb alkalmazása a fajhőre vonatkozik. A tételből azonnal következik, hogy ha egy rendszer n számú, egymástól
függetlennek tekinthető, egyenként f szabadsági fokkal rendelkező molekulából áll, akkor a rendszer belső energiája (hőenergiája):

 ((9). egyenlet)

itt m = nμ az egész rendszer tömege. Az U-ból (120,5a) alapján leszármaztatható a rendszer állandó térfogat melletti fajhője:

 ((10). egyenlet)

ahol R = 1,986 cal/(mol · °C) ≈ 2 cal/(mol · °C), l. (118,4).

A gázokra mint jó megközelítéssel független molekulákból álló rendszerekre (10) alkalmazható, ezenkívül a termodinamika szerint cp = cv + R. Ezért
(10)-ből, azaz végeredményben az ekvipartíció tétele alapján a gázoknál

 ((11). egyenlet)
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a) Egyatomos gázok (pl. He, Ne, A) egy molekulája, ha azt tömegpontnak tekintjük, csak a 3 transzlációs szabadsági fokkal rendelkezik, és így

 ((12). egyenlet)

b) Kétatomos gázoknál (pl. H2, N2, O2) a molekula legegyszerűbb modellje a két, egymással mereven összekötött tömegpontból álló „súlyzómodell”.
Ennél a 3 transzlációshoz 2 rotációs szabadsági fok járul; az elemi elképzelés szerint azért csak kettő, mert a két tömegpontot összekötő egyenes
körül forgás a kiterjedésnélküliség miatt éppúgy nem jöhet tekintetbe, mint egy tömegpontnál. (Vagy: az említett egyenesre vonatkozó tehetetlenségi
nyomaték zérus lévén, a rotációs energia (4) kifejezése 3 helyett csak 2 tagból áll.) Mivel tehát f = 5, (11) szerint most

 ((13). egyenlet)

c) Többatomos gázoknál, ha a molekulákat mereveknek képzeljük, f = 3 + 3 = 6 (leszámítva a „lineáris molekulákat”, amelyeknél f = 5, ugyanúgy,
mint a b esetben). Az elmélet szerint tehát azt várhatnók, hogy

 ((14). egyenlet)

d) Szilárd elemekre szintén alkalmazható az elmélet (10) eredménye, mert a szilárd testet (elemet) úgy képzeljük el, hogy annak mindegyik atomja
meghatározott egyensúlyi helyzet környezetében rezgést végez (59. §), első közelítésben a többi atomtól függetlenül. Ezt a rezgést három lineáris,
egymásra merőleges harmonikus rezgés szuperpozíciójának tekinthetjük, úgyhogy egy atomnak 3-szor annyi szabadsági foka van, mint a lineáris
oszcillátornak: f = 3·2 = 6, és így

 ((15). egyenlet)

A fenti eredmények a 117.§-ban már említett mérési eredményekkel az egy- és kétatomos gázoknál (széles hőmérsékleti közben) igen jól
megegyeznek, és sok szilárd elemnél jól teljesül a (15)-tel azonos Dulong–Petit-szabály is. Ε jelentős sikerek ellenére az ekvipartíció elvénél nagy
nehézségek merülnek fel. Így pl. a többatomos gázoknál mért, 6 cal/(mol · °C)-nál lényegesen nagyobb cv értékek (117.§) arra utalnak, hogy a
többatomos molekuláknak 6-nál több szabadsági fokuk van, azaz a molekulákban az atomok rezgéseket végeznek; ilyen atomrezgések a kétatomos
molekulákban is várhatók – ma már biztosan tudjuk, hogy fel is lépnek –, de ekkor érthetetlen, hogy az ezekhez a lineáris rezgésekhez tartozó
két újabb szabadsági fok a kétatomos gázok fajhőjében miért nem jut érvényre (azaz miért csak 5 cal/(mol · °C) a cv értéke 7 helyett). Egy másik
ellentmondás: a fajhő az elmélet szerint nem függ a hőmérséklettől, a mérések szerint viszont igen, így pl. a H2 gáznál 40 °K körül cv 5 helyett már
csak 3 cal/(mol · °C), a szilárd testek fajhője pedig  zérushoz tart. Az említett és a felmerülő további problémákat a klasszikus fizika keretében
semmiképpen sem sikerült megoldani, azokra csak a kvantumelmélet adott kielégítő választ. (A később tárgyalandó kvantumelmélet megindokolja,
hogy egyes – rezgési és rotációs – szabadsági fokokra miért nem jut energia, ill. a hőmérséklet csökkenésével miért „fagynak be” a szabadsági fokok.)

134. §. Ütközési szám és közepes szabad úthossz
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1. A valódi gázok molekuláinak egymással való összeütközésére már pl. az az egyszerű tapasztalat is utal, hogy a parfümillat az üveg kinyitása után
az üvegtől néhány méter távolságban csak sokkal később érezhető, mint azt a molekulák nagy sebessége alapján várhatnánk. Az illat terjedése
– általában a gázok diffúziója – viszonylag azért olyan lassú, mert az illatszer molekulái a levegő molekuláival igen sokszor összeütköznek, s így
csak zegzugos pályákon haladhatnak.

Ha valamely gázban egy molekula más molekulákkal τ idő alatt Z'-ször ütközik össze, Ζ = Z'/τ az időegységre vonatkoztatott ütközési szám. Közelítő
meghatározása céljából tegyük fel, hogy az r sugarú gömböknek tekintett molekulák közül csak az A molekula mozog, a  közepes sebességgel, az
összes többi molekula nyugalomban van. Ekkor τ idő alatt A nyilván azokkal a B, C, … molekulákkal ütközik össze, amelyeknek középpontjai egy
2r sugarú, hosszúságú hengerben vannak (a henger tengelye az ütközésekkel járó irányváltozások miatt tört vonal, 134,1. ábra).26Ε molekulák
száma, a molekulakoncentrációt N-nel jelölve: Ζ' = Ν · (2r)2π · ντ, és így  Α pontosabb számítás szerint (Boltzmann, 1880) Ζa fenti,

erős egyszerűsítő feltevésekkel kapott érték

 ((1). egyenlet)

134,1. ábra -

Ζ számértékének durva becslésére normálállapotú gázban az Ν ≈ 3 · 1019/cm3, ν ≈ 105 cm/s és r ≈ 10–8 cm értékek szolgálhatnak (130. és 132.
§); így (1)-ből Ζ ≈ 5 · 109/s.

Egy molekulának más molekulákkal való két egymás utáni ütközése között átlagosan 1/Z idő telik el. Ezért az az egyenes vonalú útszakasz, amelyet
a molekula két egymás utáni ütközése között átlagban megtesz, az ún. közepes szabad úthossz:

 ((2). egyenlet)

26 A henger (2r)2π keresztmetszete az r sugarú molekula „ütközési vagy hatáskeresztmetszete” szintén r sugarú molekulákkal való ütközések szempontjából. (Pontszerű részecskékkel való
ütközéseknél a hatáskeresztmetszet r2π lenne.)
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Ε formula szerint, mivel állandó hőmérsékleten Ν arányos a nyomással,27 az fordítva arányos a gáz nyomásával, és a gáz normalállapotában

10–5 cm nagyságrendű, amint azt a fentebb említett adatokból ellenőrizhetjük. (2) alapján  a hőmérséklettől tulajdonképpen függetlennek adódik,
valójában azonban az (1) levezetésénél elhanyagolt molekuláris vonzóerők miatt a hőmérséklettel kismértékben nő (Sutherland, 1893).

A közepes szabad úthossz közvetlenül megmérhető a molekulasugarak módszerével (132. §) annak alapján, hogy a nagy vákuum helyett megfelelő

nyomású gázokban előállított molekulasugár-nyaláb az függő mértékben kiszélesedik. Egyszerűbbek és pontosabbak azonban a közvetett

módszerek, úgyhogy az  értékeire ezek ismertetése után térünk vissza (136.§).

Itt jegyezzük meg, hogy gázkinetikai szempontból valamely edényben akkor van „jó vákuum”, ha a molekulák közepes szabad úthossza néhány
nagyságrenddel nagyobb az edény méreteinél. Így pl. a 10–5 torr (azaz 1 atm = 760 torrnál kereken 108-szor kisebb) nyomás, bár ennél (130,5)

szerint 1 cm3-ben még mindig kb. 3 · 1011 molekula van, általában jó vákuumnak tekinthető, mert és így a molekulák egy nem nagyon nagy
edényt átlagban többször is befutnak anélkül, hogy más molekulákkal összeütköznének.

135. §. Transzportjelenségek gázokban; a belső súrlódás és a hővezetés

A közepes szabad úthossznak különösen fontos szerepe van a gázok belső súrlódásánál, hővezetésénél és diffúziójánál. Ezek a jelenségek az ún.
transzportjelenségek közé tartoznak, mert pl. a belső súrlódás és a hővezetés – amelyekkel a most következőkben foglalkozunk – a molekulák által
„szállított” impulzussal, ill. energiával függnek szorosan össze.

1. A gázok belső súrlódása. A belső súrlódás fenomenológiai tárgyalásánál (78. §, 2. ábra) láttuk, hogy ha két párhuzamos, egymástól z0 távolságban
levő két sík lap közül pl. a felsőt az x irányban u0 sebességgel mozgatjuk, akkor a lapok között kialakuló, u = u(z) sebességű réteges áramlásban
két szomszédos, q felületű, különböző sebességű réteg egymásra ellentétes irányú és

 ((1). egyenlet)

nagyságú erőt gyakorol; itt du/dz ≈ u0/z0 a sebességesés az x irányú áramlásra merőleges irányban,28 η pedig a viszkozitás.

A kinetikai felfogás szerint a gázok belső súrlódásának mechanizmusa röviden a következő. Az u0 sebességű felső lapba ütköző molekulák a laptól
μu0 (x irányú) impulzust kapnak. A rendezetlen hőmozgás folytán ezeknek a molekuláknak s általában a felsőbb rétegek molekuláinak egy része
eljut az alsóbb rétegekbe is, amelyekben a magával vitt impulzust fokozatosan leadja; az alsóbb rétegekből a felsőbbekbe jutó molekulák viszont
az utóbbi rétegekben impulzust vesznek fel. Két szomszédos réteget tekintve, a nagyobb sebességű 2 rétegből a kisebb sebességű 1 rétegbe jutó
molekulák az 1 réteg impulzusát növelik, az 1-ből a 2-be jutó molekulák pedig a 2 réteg impulzusát csökkentik. Ezeknek az impulzus változásoknak az

27 Az előzök alapján ugyanis Ν = ϱ/μ = p/μΒΤ = p/kT.
28 Az x irányú áramlásnak, azaz a molekulák rendezett mozgásának sebességét most u-val jelöljük, mert a ν jelölést továbbra is a molekulák rendezetlen mozgásának a sebességére tartjuk fenn.
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1 rétegnél gyorsító, a 2-nél fékező erő felel meg,29 hasonlóan, mintha 1 és 2 különböző sebességű vonatokat jelentenének, amelyekről kölcsönösen,
1-ből 2-be és 2-ből 1-be, utasok ugrálnának át. A fenti elgondoláson alapuló számítások arra vezetnek, hogy a gázok viszkozitása közelítőleg:

 ((2). egyenlet)

Ν a molekulakoncentráció, μ egy molekula tömege, ϱ a gáz sűrűsége, a molekulák közepes sebessége, ill. szabad úthossza. (2)-nél pontosabb

pl. az Enskog-féle formula:

Éljünk azzal a 131.§-ban is alkalmazott egyszerűsítő feltevéssel, hogy a rendezetlen mozgás helyett a molekulák  része a + z, ill. a –z irányban
 sebességgel mozog. Ekkor az 1 és 2 rétegek q nagyságú S határfelületén kis Δt idő alatt a + z és a –z irányban, a 135,1. ábrán felfelé és lefelé

egyaránt]

 ((3). egyenlet)

135,1. ábra -

29 Stacionárius áramlásnál azonban pl. az 1 réteg nem gyorsul, mert a 2 részéről rá gyakorolt gyorsító hatást kiegyenlíti az 1-gyel a másik oldalon szomszédos réteg lassító hatása.
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számú molekula lép át (azoknak a molekuláknak a hatodrésze, amelyek megfelelő idővel azelőtt az ábrán sávozott, q alapú és  magasságú

hasábokban voltak). A molekulák az S-en való áthaladás előtt utoljára átlagban azokban az S1 és S2 síkokban ütköztek, amelyek S-től távolságban
vannak, és amelyekben a rendezett mozgás sebessége u1 ill. u2. Ezért a 2-ből az 1-be érkező Δn számú molekula az 1 rétegbe összesen Δn · μu2
(x irányú) impulzust visz magával, az 1-ből a 2-be jutó molekulák pedig 1-ből Δn · μu1 impulzust visznek el. Így az 1 réteg x irányú I impulzusának
az időegységre eső megváltozása, azaz az 1 rétegre ható, x irányú erő:

 ((4). egyenlet)

Az S1 és az S2 síkok közti  távolság általában kicsiny lévén,   és ezért (4)-ből]

 ((5). egyenlet)

Az (1)-gyel való összehasonlítás η-ra valóban a (2) értéket adja.

A (2)-be az (134,2) alatti értékét behelyettesítve:

 ((6). egyenlet)

Itt a ϱ-val vagy p-vel arányos Ν már nem fordul elő, a  pedig (132,6) szerint arányos. (6) alapján tehát a gázok viszkozitása – bizonyos
intervallumban – független a nyomástól, a hőmérséklettel pedig növekszik. A nyomástól való függetlenség első pillanatra meglepő, de az előzőkből
érthetővé válik: pl. felényi nyomásnál az ütközések száma felére csökken ugyan, de a szabad úthossz és ezzel együtt az egy ütközéssel járó
impulzusváltozás megkétszereződik. A viszkozitásmérések (79. §) a fenti eredményeket elég nagy intervallumban igazolták.

Mérésre és demonstrálásra is alkalmas pl. a Höppler-féle viszkoziméternél (79. §) megismert módszer: precíziós, zárt üvegcsőben ennek átmérőjénél
kb. 0,01 mm-rel kisebb átmérőjű golyót ejtünk, és megmérjük a belső súrlódás miatt elég lassan mozgó golyó esési idejét. Ez az idő az 1 atm
nyomásnak kb. 10-szeres csökkentésénél is gyakorlatilag változatlannak adódik, és jelentősen csak olyan kis nyomáson kezd csökkenni, amelynél
a közepes szabad úthossz megközelíti a golyó és a cső fala közti távolságot. Ebben az esetben, amikor már nem lehet szó réteges áramlásról, a
(2)-re vezető meggondolások nyilvánvalóan értelmüket vesztik.

A belső súrlódáson, pontosabban egy mozgó falnak a belé ütköző molekulákra gyakorolt hatásán alapszik a molekuláris légszivattyú (Gabdej, 1913);
működésének elvét a vázlatos 135,2. ábra tünteti fel. A gyorsan forgó Η henger és az A álló rész közti r résben levő molekulák, ha az Ε csövet
néhány század torr nyomást biztosító „előszivattyúval” kötjük össze, túlnyomó részben a falakba ütköznek, és ezért a forgó hengertől kapott, jobbra
irányuló sebességük folytán az elővákuumba távoznak. Ily módon az R csőhöz csatlakozó recipiensben igen nagy vákuum (p < 10–6 torr) érhető el.
A gyakorlatban használt típusokban a szívó hatás és a szívási sebesség növelése céljából Η és A felületén alkalmas vájatok vannak.
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135,2. ábra -

2. A gázok hővezetése. Ha a gázt tartalmazó edény A és Β véglapjait Ta, ill. Tb ( > Ta) állandó hőmérsékleten tartjuk (135,3. ábra), akkor a tapasztalat
szerint – az oldallapok kellő hőszigetelése esetén – olyan stacionárius állapot alakul ki, amelyben a lapokkal párhuzamos gázrétegek Τ – T(z)
hőmérséklete Β-től A-ig lineárisan csökken.

135,3. ábra -

A kinetikai felfogás szerint a legfelső, ill. a legalsó gázréteg molekulái a lapokkal való ütközések folytán átlagban f · kTb/2, ill. f · kTa/2 kinetikai
energiával rendelkeznek (f egy molekula szabadsági fokainak száma, l. 133.§). A rendezetlen hőmozgás során a felsőbb rétegekből az alsóbbakba
jutó molekulák ütközések miatt a magukkal vitt energiából egyre többet leadnak, a felfelé haladó molekulák viszont egyre több energiára tesznek szert.
A mechanizmus lényegében ugyanaz, mint a belső súrlódásnál, csak most „impulzustranszport” helyett „energiatranszport” megy végbe. Valamely q
keresztmetszeten kis Δt idő alatt a B-től A felé haladó molekulák bizonyos ΔQb energiát, azaz hőmennyiséget, az A-tól Β felé haladó molekulák pedig



IV. RÉSZ. HŐTAN

658

ennél kisebb ΔQa hőmennyiséget szállítanak át, és így röviden azt mondhatjuk, hogy a q keresztmetszeten az időegység alatt a melegebb laptól
a hidegebb felé ΔQ/Δt = (ΔQb – ΔQa)/Δt hőmennyiség megy át. A belső súrlódásnál végzettekhez teljesen hasonló számítások szerint közelítőleg
fennáll:30]

 ((7). egyenlet)

A fenti folyamatra, a hővezetésre vonatkozó tapasztalati törvény alapján ΔQ/Δt = λqdT/dz, ahol a λ anyagállandó a „hővezetési tényező” (150. §). A
(7)-tel való összehasonlításból látható, hogy a kinetikai gázelmélet szerint a gázok hővezetést tényezője közelítőleg:

 ((8a–b). egyenlet)

a λ tehát, éppúgy, mint η, a nyomástól – bizonyos intervallumban – független, a hőmérséklettel pedig növekszik. Különböző gázokat tekintve, λ
általában ( miatt, l. 132. §) annál nagyobb, minél kisebb a gáz Μ molekulasúlya.

Az olyan kis nyomásoktól kezdve, amelyeknél az közepes szabad úthossz már egyenlő nagyságrendű az edények, készülékek méreteivel (d), a
fenti eredményekre vezető meggondolások nyilvánvalóan értelmüket vesztik. Kísérleti és elméleti vizsgálatok azt mutatják, hogy igen kis nyomásoktól

kezdve (amelyeken  ) a gázok viszkozitása és hővezetést tényezője csökkenő nyomásnál csökken.

A közelítő érvényű (8a) és (2) egyenletek elosztásából:

 ((9). egyenlet)

[l. (133,11)], vagyis λ/μcv-nek 1-et kellene adnia. A mérések ehelyett más értékekre vezetnek (egy-, ill. kétatomos gázoknál 2,5, ill. 1,9), amit pontosabb
elmélettel sikerült megindokolni.

A hővezetéssel kapcsolatos kísérletekre és alkalmazásokra nézve l. 150.§.

136. §. A Loschmidt-féle állandónak és a molekulák sugarának meghatározása

Ha valamely gáz η viszkozitását és ϱ sűrűségét Τ hőmérsékleten megmérjük, akkor (135,2)-ből vagy a pontosabb  Enskog-formulából –

mivel (132,6) szerint  is ismeretes – az  közepes szabad úthossz meghatározható. Az  értékét néhány gáznál, normális állapotban, a túloldali
táblázat második oszlopa tünteti fel.

30 (7) az (5)-ből adódik úgy, hogy (5)-be egy molekula μu impulzusa helyett az fkT/2 energiát és ennek megfelelően az I helyett a Q-t írjuk be. – (7)-ben és (8)-ban a hőmérséklettől függő Ν és

mennyiségek értékei a közepes hőmérsékletre vonatkoznak.
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Gáz  (O°C, 1 atm)
H2 1,10 · 10–5 cm 1,38 ·10–8 cm
He 1,75 · 10–5 cm 1,09 · 10–8 cm
Ne 1,24 · 10–5 cm 1,30 · 10–8 cm

N2(≈ levegő) 0,59 · 10–5 cm 1,87 · 10–8 cm
O2 0,63 · 10–5 cm 1,82 · 10–8 cm

CO2 0,39 · 10–5 cm 2,33 · 10–8 cm

Az  (134,2) kifejezése, ha ebben a már többször előfordult Ν = ϱ/μ = ϱL összefüggés alapján az L Loschmidt-állandót vezetjük be:

 ((1). egyenlet)

Mivel  a mérésekből ismeretes, (1)-ben két ismeretlen van: a molekula r sugara és L; meghatározásukhoz még egy összefüggés szükséges. Ilyen
– közelítő jellegű – összefüggést a következő meggondolással találhatunk. A gáz megfelelő nyomással és hűtéssel cseppfolyósítható, és ebben
az állapotban a sűrűség, ϱ', megmérhető (pl. a cseppfolyós levegőnél ϱ' = 1,13 g cm–3 = 1,13/29 mol cm–3). A folyékony állapotban a molekulák
feltehetően már szorosan egymás mellett vannak, tehát az m tömegű anyag Lm számú molekulájának Lm · 4πr3/3 térfogata közel egyenlő a ϱ'
sűrűségből számított m/ϱ' térfogattal:

 ((2). egyenlet)

Lényegében az (1) és (2) egyenletek jelentették azt a módszert, amellyel Loschmidt 1865-ben L-et és r-et első ízben meghatározta.

Ma már a Loschmidt-állandó meghatározására számos más, jóval pontosabb eljárást is ismerünk (l. a későbbiekben), és a legkülönbözőbb
módszerekkel kapott L értékek jó megegyezése az anyag atomos szerkezetének egyik legerősebb bizonyítéka. L legmegbízhatóbb értéke:

 ((3). egyenlet)

Az L ismeretében a molekulák sugarának vagy átmérőjének meghatározására pl. az (1) egyenlet szolgálhat. Ebből az egyszerűbb molekulák
sugaraira 1–2 Å körüli értékeket kapunk, l. a táblázatot. Hasonló eredmények adódnak a (2) összefüggésből, a van der Waals-féle egyenlet b
állandójából [l. (131,14)] és más módszerekkel is. Valójában egy molekula kisebb részecskéknek – atommagoknak és elektronoknak – igen bonyolult
rendszere, amelynek nincsen pontosan definiálható „sugara”. Mégis, a gázok és folyadékok számos tulajdonsága szempontjából a molekulák jó
közelítéssel r sugarú gömböknek tekinthetők, és erre való utalással az r-et gyakran gázkinetikai (hatás-)sugárnak hívják.
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A (3) szerint valamely Μ molekulasúlyú vegyület egy molekulájának tömege:

 ((4). egyenlet)

Pl. a hidrogénatom tömege:

 ((5). egyenlet)

137. §. Diffúzió és ozmózis

1. Ha víz alá óvatosan, pl. a 137,1. ábra szerint (a víznél nagyobb sűrűségű) rézgálicot rétegezünk, azt tapasztaljuk, hogy a kezdetben éles határfelület
idővel mindinkább elmosódik, azaz a két folyadék lassan összekeveredik.

137,1. ábra -

Hasonló jelenséget figyelhetünk meg gázoknál is (137,2. ábra): a levegőnél sűrűbb, barna bróm-gőzzel telt alsó hengert vékony üveglappal befedjük,
rátesszük a levegővel telt felső hengert, majd az üveglapot óvatosan kicsúsztatjuk.
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137,2. ábra -

A fenti kísérletekben a két folyadék vagy a két gáz összekeveredése a Brown-féle molekuláris mozgás (130. §) közvetlen következménye: a
rendezetlen hőmozgás folytán az A anyag molekulái behatolnak a Β anyag molekulái közé és megfordítva. Ez a folyamat a diffúzió, amely mindaddig
végbemehet, míg a sűrűség- vagy koncentrációkülönbségek teljesen ki nem egyenlítődnek. A gyakorlatilag teljes kiegyenlítődés pl. a víz és a
rézgálicoldat esetében – ha minden rázkódást és áramlást gondosan kiküszöbölünk – hetek múlva következik be; gázoknál sokkal gyorsabban, de
a molekulák egymással való ütközése miatt távolról sem olyan gyorsan, mint azt a molekulák nagy sebessége alapján várhatnánk (134. §).

Legyen a diffúzió folyamán valamely t időpillanatban az egyik fajtájú diffundáló molekulák (pl. a 137,1. és 2. ábrák esetében a rézgálic-, ill. a
brómmolekulák) koncentrációja a z síkban N, a z + Δz síkban pedig az ennél kisebb Ν + ΔΝ; a pozitív –ΔΝ/Δz hányados a koncentrációesés a z
irányban. A tapasztalat szerint a z sík q területű részén a z irányban az időegység alatt átdiffundáló molekulák száma (Δn/Δt) arányos q-val és a
koncentrációeséssel:

 ((1). egyenlet)

itt D a diffúziós együttható, amely általában az egymásba diffundáló két anyag természetétől, a hőmérséklettől és a nyomástól függ. Minél nagyobb
a D, annál nagyobb a diffúzió sebessége (~Δn/Δt).

Az (1) egyenlet, ha azt a molekula μ tömegével megszorozzuk, nμ = m és Νμ = ϱ miatt így is írható:



IV. RÉSZ. HŐTAN

662

 ((1a). egyenlet)

és ebben az alakban a q felületen Δt idő alatt átdiffundáló anyag Δm tömege és a –Δϱ/Δz „sűrűségesés” közti kapcsolatot fejezi ki.

Fick első törvénye – (1) vagy (1a) – hosszabb időt tekintve csak az ún. stacionárius diffúzióra vonatkozik, amelynél az Ν molekulakoncentráció minden
z síkban időben állandó marad. A nem stacionárius diffúziónál Ν a helyen kívül az időtől is függ, azaz (a legegyszerűbb egydimenziós esetben, csak
a z koordinátától való függésnél) Ν = Ν (z, t). Ezt a függvényt, amint azt itt csak megemlítjük, a következő differenciálegyenlet határozza meg:

 ((2). egyenlet)

A mérések szerint a diffúziós állandó értéke közönséges hőmérsékleten és nyomáson például]

 ((3). egyenlet)

Ezekből az adatokból itt nem részletezett módon kiszámítható, hogy 1 nap alatt a H2 molekulák (a levegőben) átlagosan 330 cm-rel, a nádcukor
molekulái (a vízben) viszont csak 0,8 cm-rel haladnak előre a koncentrációesés irányában.

A gázok diffúziója teljesen hasonló transzportjelenség, mint a gázok belső súrlódása és hővezetése (135.§). A „transzportált” mennyiség a diffúziónál
a tömeg, a belső súrlódásnál az impulzus, a hővezetésnél a mozgási energia. Ezért a gázok belső súrlódása, ill. hővezetése úgy is felfogható, mint
a molekulák impulzusának, ill. mozgási energiájának diffúziója.

A kinetikai gázelmélet alapján a gázok diffúziójánál D kiszámítható.31 A formulát mellőzve, csak azt emeljük ki, hogy a gázok diffúziós állandója s így
a diffúzió sebessége is annál nagyobb, minél nagyobb a hőmérséklet, és minél kisebb a gáz molekulasúlya (M). Ez könnyen belátható, mert hiszen
a diffúzió nyilván annál gyorsabb, minél nagyobb a molekulák  sebessége, a  pedig a 132. § szerint arányos.

A fenti eredmény akkor is érvényes, ha a gázok diffúziója szűk nyílásokon (porózus falon) át megy végbe; ebben az esetben a diffúziót effúziónak vagy
transzfúziónak is hívják. A molekulasúly szerepének vizsgálatára egy vízmanométerrel ellátott, porózus, zárt agyaghengert borítsunk le főzőpohárral,
és vezessünk ez alá H2 gázt vagy világítógázt (137,3. ábra). A manométer az első pillanatokban jelentős többletnyomást mutat, jeléül annak, hogy a
H2 molekulák sokkal nagyobb számban diffundálnak be a hengerbe, mint ebből a levegő molekulái kifelé. A nyomáskülönbség csakhamar megszűnik,

31 Ha az egymásba diffundáló két gáz molekulái egyformáknak tekinthetők, akkor ennél az (újabban a radioaktív izotópokkal tanulmányozható) öndiffúziónál

 ((4). egyenlet)

ahol  és  a molekulák közepes sebessége, ill. szabad úthossza.
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mert bekövetkezik az az állapot, amelyben a gázkeverék összetétele kívül és belül ugyanaz. Ha ekkor a gázt elzárjuk, és a főzőpoharat elvesszük, a
hengerben a nyomás az első pillanatokban lényegesen csökken, mert most a H2 molekulák gyorsabban diffundálnak kifelé, mint a levegő molekulái
befelé. A leírt jelenség, azaz a különböző molekulasúlyú gázok diffúziósebességének különbözősége, felhasználható pl. bányalég jelzésére alkalmas
készülékek szerkesztésére, továbbá különböző molekulasúlyú gázok, speciálisan izotópok szétválasztására (l. később, az atomfizikában).

137,3. ábra -

A diffúzió egyik válfaja a termodiffúzió (Chapman és Enskog, 1917): ha gázkevérekben hőmérsékletkülönbség áll fenn, akkor a hidegebb hely felé
a nagyobb tömegű, a melegebb hely felé a kisebb tömegű molekulák diffundálnak nagyobb számban, úgyhogy stacionárius állapotban az edény
hidegebb (melegebb) falának közelében a nagyobb (kisebb) molekulasúlyú gázalkatrész koncentrációja lesz nagyobb. A termodiffúzión alapszik az
izotópok szétválasztásának egyik leghatásosabb módszere (l. később, az atomfizikában).

A diffúzió nemcsak gázok között és folyadékok között megy végbe, hanem szilárd testek között is. A szilárd testek közti diffúzió közönséges
hőmérsékleten még a folyadékok diffúziójánál is sokkal lassúbb, magasabb hőmérsékleten azonban már felhasználható pl. fémbevonatok
tartósságának fokozására és arra, hogy nagy tisztaságban előállított fémek belsejébe igen kis mennyiségű ötvöző vagy szennyező fémeket
juttassunk, pl. germániumba indiumot.

Gázok nem porózus rétegeken vagy hártyákon is átdiffundálhatnak: pl. a hidrogén idővel eltávozik a gyermekléggömbökből, vagy áthatol az izzított
palládiumlemezen (így lehetett hidrogént juttatni a régebben használt röntgencsövekbe). Ezekben az esetekben azonban a diffúzió csak látszólagos;
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valójában pl. az izzó palládiumlemez a vele érintkező hidrogéngáz egy részét elnyeli (abszorpció), majd az elnyelt gáz egy részét leadja a másik
oldalon, ahol a hidrogén koncentrációja kisebb.

A diffúziós szivattyúkra nézve l. 73. §.

2. Az ozmózis jelenségén eredetileg a porózus falakon át végbemenő diffúziót értették. Manapság ozmózisnak speciálisan azt az egyoldalú diffúziót
nevezik, amely folyékony oldat és az oldószer között lép fel akkor, ha ezeket egymástól félig áteresztő fal (szemipermeábilis hártya) választja el,
azaz olyan fal, amelyen gyakorlatilag csak az oldószer molekulái mehetnek át, az oldat molekulái nem. Sok vizes oldat számára félig áteresztő falat
alkotnak állati hártyák (pl. disznóhólyag), élő sejtek falai, továbbá agyaghenger lyukacsaiban mesterségesen előállított rézferrocianid-rétegek.32

A félig áteresztő falú A agyagcellába, amelyhez felül hosszabb üvegcső vagy folyadék-manométer csatlakozik, öntsünk vizes cukoroldatot, és tegyük
a cellát tiszta vízbe úgy, hogy az oldat és a víz szintje kezdetben egyenlő magasságban legyen. Azt tapasztaljuk, hogy a csőben az oldat szintje
egyre emelkedik – azaz víz hatol be az A cellába –, majd bizonyos h szintkülönbségnél megállapodik (137,4. ábra). Az ennek a szintkülönbségnek
megfelelő hidrosztatikai nyomás, vagy általánosabban az a más manométerrel is megmérhető nyomás, amely az oldószernek a cellába való további
behatolását megakadályozza, egyenlő az oldat ozmózisnyomásával.

32 Ezek Tbaube (1867) és Pfeffer (1877) nyomán úgy állíthatók elő, hogy rézgálicoldattal telt, mázolatlan agyaghengert sárga vérlúgsó (káliumferrocianid) oldatába állítunk; a két folyadék érintkezésénél
a pórusokban kocsonyás rézferrocianid-réteg képződik, amelynek mechanikai stabilitását az agyaghenger biztosítja.
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137,4. ábra -

A híg oldatokban fellépő ozmózisnyomás értelmezésével kapcsolatban vegyük figyelembe a lényeget jobban feltüntető 137,5. ábrát. A félig áteresztő
F fallal kettéosztott henger A részében az oldott anyag molekulái (az ábrán pontok) hőmozgásuknál fogva – gáz molekuláihoz hasonlóan – bizonyos
nyomást fejtenek ki; ez az ozmózisnyomás, poz. Az A-ban, ill. B-ben egyedül az oldószer molekuláitól származó nyomás legyen pa, ill. pb; ekkor a
teljes nyomás A-ban (hasonlóan, mint a gázkeverékeknél) p1 = pa + poz, B-ben pedig p2 = pb. Az A-t és B-t elzáró dugattyúkra kívülről gyakorolt p1
és p2 nyomások egyenlősége esetén a rendszer nincs egyensúlyban, mert p1 = p2-ből, azaz pa + poz = pb-ből pb > pa következik, és így B-ből az F-
en át oldószer hatol A-ba. Az egyensúly feltétele p1 = p2 helyett pa = pb, azaz p1 – poz = p2, ekkor viszont p1 – p2 = poz, tehát a könnyen megmérhető
p1 – p2 nyomáskülönbség éppen egyenlő az ozmózisnyomással. Ugyanez vonatkozik a 137,4. ábra szerinti kísérletre is, amelyben p1 – p2 = ϱgh
= poz. (A p1 – p2 nyomástöbbletnek megfelelően a félig áteresztő F hártyának az oldat felőli oldalára nagyobb nyomóerő hat, mint a másikra, de a
nyomóerőtöbblettel egyensúlyt tart a hártya rugalmas alakváltozásából származó kényszererő.)
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137,5. ábra -

A mérések arra az elméletileg is megalapozható eredményre vezettek, hogy híg oldatok ozmózisnyomása akkora, mintha az m tömegű oldott anyag
molekulái az oldat V térfogatát ideális gáz molekulái gyanánt töltenék be. Ez Van’t Hoff törvénye: híg oldatok ozmózisnyomására az ideális gázok
állapotegyenletével azonos alakú összefüggés érvényes,

 ((5a–b). egyenlet)

itt c = m/V az oldat koncentrációja, R = 0,0821 liter atm/(M  gramm fok) a gázállandó, Μ az oldott anyag molekulasúlya.33 (5b) szerint pl. nádcukor
(C12H22O11; Μ = 342) 10 g/l ≈ 0,03 mol/l koncentrációjú oldatánál szobahőmérsékleten Poz ≈ 0,03 · 0,08 · 300 atm = 0,72 atm. A kis koncentrációknál
is jól mérhető ozmózisnyomások miatt a fenti törvényt gyakran alkalmazzák molekulasúlyok meghatározására.

Az ozmózisnak igen fontos szerepe van az élő szervezetekben. A sejtek a félig áteresztő sejtfalakon át ozmózis útján vesznek fel vagy adnak le
vizet aszerint, amint a sejten belüli vagy a sejten kívüli oldat koncentrációja a nagyobb. A víz ily módon való felvétele okozza pl. a vízbe tett bab-
és borsószemek felduzzadását.

138. §. A termodinamikai valószínűség. A második főtétel statisztikai jelentése

1. A kinetikai gázelmélet tárgyalásánál gyakran alkalmaztunk – többnyire burkoltan – olyan feltevéseket, amelyek a valószínűség fogalmával
kapcsolatosak, így pl. az igen sok molekulát tartalmazó gáz állapotegyenletének levezetésénél hallgatólagosan feltételeztük, hogy a molekulák
koncentrációja az edény bármely részében ugyanakkora, tehát pl. egy hasáb alakú edény egyik felében gyakorlatilag mindig ugyanannyi molekula
van, mint a másikban. Mivel a molekulák rendszertelenül mozognak, ennek nem kell feltétlenül így lennie, de az egyenletes eloszlásnak megfelelő,
molekuláris szempontból rendezetlen állapotot sokkal valószínűbbnek gondoljuk egy olyan, „rendezettebb” állapotnál, amelynél valamennyi molekula
az edény egyik felében lenne.

Kérdés, hogyan lehet valamely állapot valószínűségét számszerűen jellemezni? A könnyű áttekinthetőség kedvéért válasszuk először a következő
egyszerű példát. Álljon a súlytalannak képzelt „gáz” csak 4 egyforma molekulából („nevük” a, b, c, d), és vizsgáljuk meg, hogyan oszolhatnak el ezek
az egyenlő térfogatú I. és II. cellákban. Az összes lehetséges eloszlás a következő táblázatban tüntethető fel.

33 A törvény, amely jó megközelítéssel kb. 0,1 mol/1-nél kisebb koncentrációkra áll fenn, az elektromosságot jól vezető elektrolitekre a fenti alakban nem alkalmazható (az „elektrolitikus disszociáció”
miatt, l. később).
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Az I. cellában levő molekulák
Állapot

(makroállapot)száma neve

A
lehetőségek

(mikroállapotok)
száma

A

Β

C

D

Ε

4

3

2

1

0

abcd

abc, abd, acd, bcd

ab, ac, ad, bc, bd, cd

a, b, c, d

–

1

4

6

4

1

Példánkban a táblázat 3. oszlopa szerint a molekuláknak összesen 16 különböző eloszlása, más szóval 16 mikroállapot lehetséges (abcd, abc,
…). Makroszkopikus szempontból azonban, pl. a „gáz” sűrűségének mérése útján csak az az 5 makroállapot (A, B, C, D, E) különböztethető meg
egymástól, amelyeknél az I. cellában levő molekulák száma különböző, mert pl. az nem dönthető el, hogy L-ben az a, b, c vagy pedig az a, b,
d molekulák vannak-e jelen. A táblázat 4. oszlopából látható, hogy a makroállapotok közül C-nél, vagyis az előzők szerint „legvalószínűbbnek”
tartott egyenletes eloszlás esetén – I.-ben is 2, II.-ben is 2 molekula – a legnagyobb a megvalósulási lehetőségek vagy mikroállapotok száma (=
6), a legkevésbé valószínűnek tartott A és Ε állapotok esetén pedig ez a szám a legkisebb (= 1). A példa útmutatása alapján általánosítva, egy
meghatározott makroállapot „termodinamikai valószínűségét” (W) a makroállapothoz tartozó mikroállapotok számával jellemezzük.

Az A, B, C, … állapotok W termodinamikai vagy más néven statisztikai valószínűsége tehát rendre 1, 4, 6, …; ugyanezen állapotok matematikai
valószínűsége (w), mint a „kedvező és a lehetséges esetek hányadosa”, rendre 1/16, 4/16, 6/16, … . A termodinamikában az előbbi valószínűség
bevezetése bizonyult célszerűnek, amelynél a lehetséges esetek számával való osztás elmarad. – A W meghatározása pl. a C állapotnál: a 4
molekula összesen 4! = 24-féleképpen csoportosítható (ab | | cd, ab | dc, …, dc | ba), de mivel az egy-egy cellán belüli 2–2 molekula egymás közti
felcserélése ugyanarra a mikroállapotra vezet, a különböző mikroállapotok száma 4!-nál 2!. 2!-szor kisebb. A C állapotban tehát W = 4!/2! 2! = 6,
a Β állapotban pedig W = 4!/3! 1! = 4.

Általánosabban: Ha n részecskéből álló rendszer egy meghatározott állapotában rendre n1, n2, …, nm számú részecske van az egyenlő térfogatú
1, 2, …, m „cellákban”, akkor az említett állapot termodinamikai valószínűsége:

 ((2). egyenlet)

(természetesen n1 + n2 + … + nm = n; ni = 0 esetén 0! = 1). Az a szemléletes kijelentés, hogy a részecske „az i-edik cellában van”, tágabb értelmű:
pontszerűnek tekinthető molekuláknál általános esetben azt jelenti, hogy a molekula koordinátái és impulzusának (p = μv) komponensei az (xi, yi, zi,
pxi, pyi, pzi) és az (xi + Δxi, …, pzi + Δpzi) határok között vannak. A „cella” ekkor a hat dimenziós „fázistérnek” Δxi ΔyiΔzi · ΔpxiΔpyi Δpzi „térfogatú” része.
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2. A fentiek szerint pl. az ismert Gay-Lussac-féle kísérletben – amelyben az edény egyik felébe zárt gáz molekulái a válaszfal eltávolítása
után csakhamar az egész edényt gyakorlatilag egyenletesen betöltik – a rendszer egy kisebb valószínűségű, rendezettebb állapotból nagyobb
valószínűségű, rendezetlenebb állapotba megy át, a termodinamikai valószínűség növekszik. Mivel az említett kísérletben a rendszer entrópiája
is növekszik (126. §), arra lehet gondolni, hogy valamely állapot S entrópiája és az állapot W valószínűsége között összefüggés van. Valóban,
amint azt Boltzmann (1844–1906) igen mélyre ható meggondolásokkal kimutatta, az entrópia arányos az állapot termodinamikai valószínűségének
logaritmusával:

 ((3). egyenlet)

ez a Boltzmann-féle egyenlet, amely összekapcsolja a fenomenológiai termodinamikát a molekuláris, ill. statisztikai elmélettel, a fizika legfontosabb
egyenletei közé tartozik. (3) alapján az 1 állapotból a 2-be való átmenetnél az entrópia változás:

 ((4). egyenlet)

ahol W2/W1 a két állapot termodinamikai valószínűségének hányadosa (amely egyenlő a matematikai valószínűségek hányadosával, w2/w1-gyel).

A (4) összefüggés, érvénye könnyen belátható abban a speciális esetben, amelyben m tömegű ideális gáz állandó hőmérsékleten V1-ről V2 térfogatra
terjed ki. Az entrópiaváltozás (126,3) szerint:

 ((5). egyenlet)

ahol n = mL – mR/k a gáz molekuláinak száma (131. §). A valószínűségekkel kapcsolatban vegyük figyelembe a következőket. A 2 állapot matematikai
valószínűsége, azaz annak a valószínűsége, hogy az n számú molekula az egész V2 térfogatban van, a bizonyossággal egyenlő: w2 = 1. Az 1
állapotnak, azaz annak matematikai valószínűsége, hogy mind az n molekulát a V2-nél kisebb V1 térfogatban találjuk (138,1. ábra), az n = 1 esetben
nyilván V1/V2, az n = 2 esetben (V1/V2)2 lenne, n molekula esetén pedig: w1 = (V1/V2)n [hasonlóan, mint ahogyan pl. a 3 kocka mindegyikével való
„kettes” dobásnak valószínűsége (1/6)3]. Fennáll tehát w2/w1 = W2/W1-re:

 ((6). egyenlet)

és így (5)-ből valóban az S2 – S1 = nk ln (V2/V1) = k ln (W2/W1), azaz a (4) összefüggés következik.
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138,1. ábra -

Az entrópiának szemléletes, statisztikai jelentést adó Boltzmann-egyenlet alapján a második főtételnek – az entrópia növekedése elvének –
mélyebb jelentése: Zárt rendszer irreverzibilis állapotváltozásainál a rendszer egyre valószínűbb, azaz rendezetlenebb állapotba jut; az egyensúly
a legnagyobb valószínűségű állapotnak felel meg. Eszerint a második főtétel valószínűségi, statisztikai jellegű törvény, amelynek éppúgy, mint
magának az entrópiának is, csak igen sok részecskéből álló rendszernél van értelme. Eltérések e statisztikai jellegű törvénytől előfordulhatnak, de
a makroszkopikusan észlelhető eltérések általában rendkívül ritkák. Tekintsünk erre két példát.

a) Legyen W2, ill. W1 annak a két állapotnak (1 és 2) valószínűsége, amelyben az n molekulát tartalmazó gáz az edény egész V2 térfogatát, ill. csak a
V1 = V2/x térfogatot tölti be. A valószínűségek aránya [(6) szerint]: W2/W1 = (V2/V1)n = xn. Így pl. 1 cm3 térfogatú, normális állapotú gáznál, amelyben
n ≈ 3 · 1019 molekula van, annak valószínűsége, hogy az összes molekulát az edény egyik felében találjuk, az egyenletes eloszlás valószínűségénél

kisebb, azaz elképzelhetetlenül csekély. Még ha a gáz nyomását az 1 cm3-es edényben 10–6 torra csökkentjük (n ≈ 3 · 1010), és

csak egy 0,001 cm oldalélű kocka üresen maradásának W1 valószínűségét keressük, az utóbbi a W2-nél még mindig  kisebb.
Ez annyit jelent, hogy

nagyon hosszú megfigyelési idő esetén a 2 és az 1 állapotok megvalósulásának időtartamai kb. úgy aránylanak egymáshoz, mint 300 000 év
időtartam az 1 s-hoz! Érthető tehát, hogy a Gay-Lussac-féle kísérletben „magától” létrejövő 1 → 2 irreverzibilis folyamat megfordítottját, azaz a gáz
„visszahúzódását” gyakorlatilag sohasem figyelhetjük meg.

b) Álljon a zárt rendszer két, egymással érintkező, 1 g tömegű rézgolyóból, az egyik hőmérséklete kezdetben legyen 27 °C, a másiké 28 °C. A
rendszernek ezt az állapotát jelöljük 1-gyel, azt az állapotot pedig, amely akkor áll fenn, miután a melegebb golyóról a hidegebbre ΔQ = 1 erg
hőmennyiség átment, 2-vel. Az 1 erg = 0,24 · 10–7 cal hőmennyiség oly kicsiny, hogy a golyók hőmérsékletváltozása (± 3 · 10–6 fok) az entrópia
kiszámításánál elhanyagolható, és így a rendszer entrópiájának megváltozása:

 ((7). egyenlet)

Az állapot valószínűségek aránya tehát (4) alapján:
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 ((8). egyenlet)

és ez oly elképzelhetetlenül nagy szám, hogy az 1 → 2 irreverzibilis állapotváltozás megfordítottja – 1 erg hőmennyiségnek a hidegebb testről a
melegebbre való átmenete – gyakorlatilag sohasem észlelhető.

A fentiekből láthatóan az irreverzibilitás mélyebb értelme abban áll, hogy az 1 állapotból a 2-be vezető irreverzibilis folyamatnál a 2 állapot
valószínűsége az 1-énél olyan sokszor nagyobb (az irreverzibilitás mértékéül választható W2/W1 = eΔS/k viszonyszám olyan nagy), hogy az
irreverzibilis folyamat megfordítottjának bekövetkezése rendkívül valószínűtlen.

Az irreverzibilitásnak ez az értelmezése egyúttal azt a filozófiai szempontból is igen fontos felismerést jelenti, hogy a hőjelenségeket nem lehet
pusztán mechanikai jelenségekre visszavezetni. A tiszta – súrlódás nélküli – mechanikai folyamatok ugyanis mind reverzibilisek, a valóságban fellépő
hőjelenségek viszont, amelyek a molekulák rendezetlen „hőmozgásával” kapcsolatosak, mind irreverzibilisek, és ennek megfelelően az utóbbiaknál,
mint láttuk, a mechanika törvényeitől alapvetően különböző jellegű statisztikai törvényeknek van döntő szerepük. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy
a hőmozgás a mechanikai mozgástól lényegesen különböző, filozófiai szempontból ennél magasabb mozgásforma (Engels).

139. §. A Boltzmann-féle eloszlás; a barométeres magasságformula és a szedimentációs egyensúly

1. Az egyensúlyban levő gáz molekuláinak térbeli eloszlása akkor egyenletes, ha a nehézségi erőtér vagy más erőtér hatásától eltekintünk. A
nehézségi erőtérben tudvalevően a gáz ϱ sűrűsége vagy az ezzel arányos Ν molekulakoncentráció (ϱ = Νμ, ahol μ egy molekula tömege) a z
magassággal exponenciálisan csökken, nevezetesen a (72,4b) barométeres magasságformula szerint

 ((1). egyenlet)

itt N0, ϱ0, p0 rendre a z = 0 magassághoz tartozó molekulakoncentrációt, sűrűséget és nyomást jelentik. Az ideálisnak feltételezett gáz állapotegyenlete
alapján p0/ϱ0 = RT = μRΤ/μ = kT/μ (k = μR a Boltzmann-állandó), és így

 ((2). egyenlet)

Ez az eredmény kissé más alakban is megfogalmazható. Osszuk fel az n molekulából álló gázt tartalmazó henger térfogatát a 139,1. ábrán látható
módon az egyenlő ΔV1, …, ΔVm térfogatú, igen lapos „cellákra”, és jelöljük a ΔVi-ben levő, tehát gyakorlatilag Ei = μgzi potenciális energiával
rendelkező molekulák számát ni-vel. Mivel ekkor a (2)-beli Nz-nek az Ni = ni /ΔVi molekulakoncentráció felel meg, (2) azt jelenti, hogy az i-edik

„cellában” levő, Ei energiájú részecskék száma arányos 

 ((3). egyenlet)
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A konstans értéke az feltételből  ezt (3)-ba helyettesítve:

 ((4). egyenlet)

139,1. ábra -

A (3) vagy a (4) egyenlet a fenti rendszernél sokkal általánosabb rendszerek egyensúlyára is érvényes Maxwell–Boltzmann-féle eloszlási törvényt
(1875) fejezi ki, amelynek a (2) barométeres magasságformula csak egyik speciális, de a lényeget jól megvilágító esete. A Τ hőmérsékletű gázban
egyedül a molekulák hőmozgásának hatására a teljes rendezetlenségnek megfelelő egyenletes térbeli eloszlás jönne létre, egyedül a nehézségi
erőtér viszont olyan rendezett állapotot létesítene, amelyben a molekulák mind legalul lennének. Az egyidejűleg fennálló két hatásnak, a hőmozgás
rendezetlenséget előidéző és az erőtér rendező hatásának eredményeképpen alakul ki a (3) vagy a (4) szerinti Boltzmann-féle eloszlás, amelynél
az Ei energiájú részecskék száma annál kisebb, minél nagyobb az Ei a kT „termikus energiához” képest. Speciálisan a gáz sűrűsége e statisztikai
értelmezés szerint a magassággal azért csökken, mert a molekulák helyzeti energiája a magassággal növekszik.

A Boltzmann-féle eloszlás jelentőségére való tekintettel röviden vázoljuk az általános (4) törvényre vezető gondolatmenetet. Egy makroszkopikus
rendszer álljon adott n számú egyforma, egymástól függetlennek tekinthető részecskéből, és legyen a rendszer teljes E energiája gyakorlatilag
állandó. A 138. § szerint a rendszernek egy meghatározott makroállapotához, amelynél rendre n1, …, nm számú részecske van az egyenlő ΔV1,
…, ΔVm térfogatú (általános értelemben vett) „cellákban”, a W = n!/(n1! … nm!) termodinamikai valószínűség rendelhető. Kérdés, hogy a rendszer
egyensúlyi állapotában, amelyben a rendszer hőmérséklete T, mekkorák az ni számok. Mivel az egyensúlyi állapotnak a legvalószínűbb eloszlás
felel meg, meg kell határozni W-nek (vagy az S = k ln W entrópiának) maximumát a következő mellékfeltételek betartásával: a) a részecskék száma
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állandó, azaz  b) a rendszer teljes Ε energiája állandó, azaz  ahol Ei az i-edik cellában levő egy-egy részecske teljes energiája.
A fenti szélsőérték-feladat megoldása az itt nem közölt számítások szerint éppen a (4) eloszlási törvény. Mint kimutatható, ennek a törvénynek
speciális esete, ill. következménye a (2) barométeres magasságformulán kívül a Maxwell-féle sebességeloszlási törvény (132.§), az egyenletes
energiaeloszlás tétele (133.§) és még sok más törvény a fizika különböző részeinek területéről.

2. Boltzmann-féle eloszlás a folyadékban lebegő apró, mikroszkóppal megfigyelhető kolloidális részecskék magasság szerinti eloszlása is a
„leülepedési” vagy szedimentációs egyensúly bekövetkezése után. A mikroszkóp megfelelő beállításával meghatározhatók a különböző z1, z2, …
magasságokhoz tartozó N1, N2, … részecskekoncentrációk (ill. az egyenlő térfogatú 1, 2, … vékony rétegekben levő részecskék n1, n2, … számai,
139,2. ábra), és ezek a mérések szerint a magassággal valóban exponenciálisan csökkennek. A (2) formulában most μg egy részecskének az
Archimedes-féle felhajtóerővel csökkentett súlyát jelenti, azaz μ = (4/3) πr3(ϱ – ϱ') a részecske „hatásos tömege”, amely a gömb alakú részecske r
sugarának, ϱ sűrűségének és a folyadék ϱ' sűrűségének megmérésével meghatározható. Ily módon a (2)-ből következő

 ((5). egyenlet)

egyenletben csak k az ismeretlen, tehát a fenti eljárás alkalmas a k Boltzmann-féle állandó mérésére (J. Perrin, 1909).

139,2. ábra -

A Perrin-féle méréseknél alkalmazott gumiguti-részecskéknél (r ≈ 3 · 10–5 cm) μ = 2,17 · 10–14 gramm volt. Tekintve, hogy]
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 ((6). egyenlet)

(5)-ből kiszámíthatóan az említett részecskék koncentrációja Δz ≈ 1,2 · 10–3 cm magasságnövekedésnél csökken a felére. Gázoknál a megfelelő Δz a
molekulák sokkal kisebb tömege miatt sokkal nagyobb, pl. a levegő esetében a 72.§ szerint 5,5 km (pontosabban az N2-nél 5,3 km, az O2-nél 6,0 km).

Az ülepítés sokkal hatásosabban valósítható meg az ultracentrifugákkal, mert az ezekben fellépő ω2r centrifugális gyorsulás a g milliószorosát is
meghaladhatja (52. §). Mivel a centrifugális erőtérben egy μ hatásos tömegű részecske helyzeti energiája: – (1/2)μω2r2, az ultracentrifugában beálló

szedimentációs egyensúlynál az (5)-nek megfelelő egyenlet:  Ezen alapszik egy fontos módszer a nagy molekulájú anyagok
molekulasúlyának meghatározására.

140. §. Statisztikai ingadozások. A Brown-féle mozgás

1. Egy termodinamikai rendszer egyensúlyi állapota a 138. § szerint a maximális valószínűségnek megfelelő, tehát statisztikai jellegű állapot, és
ezért várható, hogy „szomszédos”, nem sokkal kisebb valószínűségű állapotok szintén előfordulnak, más szóval az egyensúlyi állapottól kismértékű,
rendezetlen eltérések, statisztikai ingadozások lépnek fel. Olyan „ingadozási jelenségek”, amelyek az említett ingadozásokra vezetendők vissza,
valóban megfigyelhetők, és ezek a molekuláris elmélet statisztikai jellegének erős bizonyítékai.

A legtermészetesebbnek talán a koncentráció- és a sűrűségingadozások látszanak: ha pl. 1 cm3 térfogatú edényben 1019 molekula van, a hőmozgás
miatt egyenesen lehetetlennek tűnik, hogy egy 1 mm, ill. 10–4 mm oldalélű kockában mindig 1016, ill. 104 molekula legyen. Az is várható, hogy
a sűrűség viszonylagos ingadozása az utóbbi esetben (n = 104) a nagyobb, általában annál nagyobb, minél kisebb a jelenségnél tekintetbe jövő
részecskék száma.

Legyen a gáz egy kis V térfogatú részében levő molekulák számának átlagértéke n, pillanatnyi értéke pedig n' = n + Δn. Ekkor az n'-nek s egyúttal az
N' = n'/V koncentrációnak és a ϱ' = Ν'μ sűrűségnek relatív ingadozásán értjük az ε = Δn/n = ΔΝ/Ν = Δϱ/ϱ) hányadost. Az ε átlagértéke zérus ( mert

a pozitív és a negatív Δn eltérések egyenlő valószínűek), és ezért az ingadozás mértékéül a relatív ingadozás négyzetének középértékét, ill.

ennek négyzetgyökét, a relatív ingadozás „négyzetes középértékét”  szoktuk választani. Az elmélet arra vezet, hogy]

 ((1). egyenlet)

ebben az értelemben tehát az átlagos relatív sűrűségingadozás a fenti példák közül n = 1016 esetében csak 10–4, n = 104-nél viszont már 0,01 = 1%.

Kolloid oldatok kis térfogatú részében a kolloidális részecskék koncentrációjának ingadozása mikroszkóppal közvetlenül megfigyelhető (a 139,2.
ábra szerint). A levegő rendszertelen sűrűségingadozásai – amint azt itt csak megemlítjük – közvetve, a Nap fényének szóródásában nyilvánulnak
meg, erre vezethető vissza az égbolt kék színe.

2. Tipikus ingadozási jelenség az ismert Brown-féle mozgás (130. §), amely nyomásingadozások megnyilvánulásának tekinthető. A folyadékban
vagy gázban lebegő mikroszkopikus részecskébe – pl. kolloidális részecskébe – a molekulák minden oldalról beleütköznek, és annak impulzust
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adnak át. Minél kisebb a részecske s ezzel a bizonyos idő alatt belé ütköző molekulák száma, annál valószínűbb, hogy egy igen kis időközben pl.
a bal és a jobb oldalról kapott impulzusok hatása nem egyenlíti ki egymást, és ezért a részecske pl. jobbra mozdul el, a következő kis időközben
pedig pl. az alulról nyert impulzustöbblet hatására felfelé halad és így tovább. A részecskének ezt a zegzugos mozgását (amelynek a 130. 1. ábra
szerinti modellkísérletben a kis acélgolyók közé tett nagyobb dugó mozgása felel meg) a 140,1. ábra szemlélteti, vízben szuszpendált, kb, 10–5cm
sugarú masztixrészecskék egyikénél. Az A, B, C, … pontok a részecske helyét jelzik a 0, τ, 2τ, … (τ = 30 s) megfigyelési időpillanatokban; a pontok
egyenesekkel való összekötése önkényes, mert valójában pl. a Β és C pontok közti „pálya” is zegzugos vonal. Hogy a t = 0-nál az A pontban levő
részecske későbbi időpillanatokban hol van, az előre nem mondható meg, de ilyen mechanikai jellegű törvény helyett statisztikai jellegű törvény
felállítható. Ha ugyanannál a részecskénél megmérjük az egyenlő τ időközök alatti AB, BC, … elmozdulásoknak pl. az a; komponenseit (ξ1, ξ2, …, ξn,

1. az ábrát; n nagy szám), az ezekből képezhető  közepes elmozdulásnégyzetre vonatkozólag fennáll az Einstein és Smoluchowski
által 1905-ben kidolgozott elmélet szerint:

 ((2). egyenlet)

itt r a gömb alakúnak tekintett részecske sugara, η a közeg viszkozitása, 6πηr a (79,4) Stokes-féle ellenállástörvényben fellépő súrlódási tényező. A
(2) törvényt – amelynek értelmében a részecske mozgása annál „élénkebb”, minél nagyobb a hőmérséklet, s minél kisebb a részecske kiterjedése
és a közeg viszkozitása – számos mérés igazolta. (2) alapján tehát a Brown-mozgás vizsgálata egy további módszert ad a k Boltzmann-állandó
meghatározására.

140,1. ábra -
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Ha a folyadékban vagy gázban sok mikroszkopikus részecske van, ezek Brown-mozgásának következményeként diffúzió jön létre, amelynél a D

diffúziós állandó (137.§) az elmélet szerint nem más, mint a (2)-ben megadott mennyiség.

A részecskék a molekulákkal való ütközések hatására nemcsak elmozdulnak, hanem rendszertelenül, különböző tengelyek körül el is fordulnak. Erre

a Brown-féle forgó mozgásra, közelebbről pl. az x tengely körüli φszögelfordulásokra (2)-hoz hasonló törvény érvényes 

A Brown-mozgásnak megfelelő ingadozások minden olyan testnél fellépnek, amely folyadékban vagy gázban mozoghat. Az ilyen test a molekulákkal
való ütközések következtében lényegében ugyanúgy részt vesz a rendezetlen hőmozgáshan, mint egy nagy molekula: hőmérsékleti egyensúly
esetén a test mindegyik transzlációs és rotációs szabadsági fokára átlagban kT/2 energia esik (133.§). Így pl. tükörleolvasással kimutatható, hogy

igen érzékeny torziós ingánál a φ szögkitérés az egyensúlyi helyzet körül rendszertelenül ingadozik, és az ingadozás mértékét az szabja meg,

hogy az inga  helyzeti energiája időbeli középértékének kT/2-vel kell egyenlőnek lennie, azaz]

 ((3). egyenlet)

Ha az inga pl. egy galvanométer lengő része, a galvanométerrel nyilvánvalóan csak olyan áramok erőssége mérhető, amelyek a statisztikai

ingadozásoknál ( legalább néhányszor nagyobb kitérést hoznak létre. Ebből a példából látható, hogy számos műszernél az egyáltalában
elérhető érzékenységi határt a statisztikai ingadozások szabják meg.

3. Végül néhány megjegyzés a molekuláris hőelmélet két ágára, a kinetikai elméletre és a statisztikai mechanikára vonatkozólag. A kinetikai elmélet
a molekulákra és a közöttük működő erőkre vonatkozó modellszerű feltevésekből kiindulva állapítja meg eredményeit, a statisztikai mechanika
célja viszont olyan törvények felállítása, amelyek az említett speciális feltevésektől függetlenül érvényesek. Mind a két elmélet a mechanika és a
valószínűségszámítás (statisztika) törvényeit használja fel, de a módszerek és a problémafelvetések különböznek. A kétféle elméletet, amelynek
módszerei kiegészítik egymást, és gyakran egybe is fonódnak, elemi tárgyalásunkban nem választottuk szét élesen egymástól; a kinetikai elmélet
körébe tartoznak pl. a transzportjelenségek (134–137.§), a statisztikai mechanika körébe pedig az egyensúlyi állapotra vonatkozó eloszlási törvények
és az ingadozási jelenségek (132–133.§, 138–140.§).

D) HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK; TÖBBFÁZISÚ ÉS
TÖBBKOMPONENSŰ RENDSZEREK

A hőközléssel vagy hőelvonással kapcsolatos folyamatok között igen jelentős helyet foglalnak el azok, amelyeknél a testek halmazállapota
is megváltozik. A szilárd halmazállapotból a cseppfolyósba való átmenet az olvadás, megfordítottja a fagyás; a cseppfolyósból a légnemű
halmazállapotba vezető folyamat a párolgás és speciálisan a forrás, fordítottja a lecsapódás (kondenzáció, cseppfolyósodás); a szilárd
halmazállapotból a légneműbe való átmenet a szublimáció, fordítottját szintén kondenzációnak vagy megszilárdulásnak hívják. A halmazállapot-
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változásokhoz sok tekintetben hasonló átalakulások jöhetnek létre egyes szilárd testek különböző módosulatai, pl. a kénnek a rombos
kristályrendszerbe és az egyhajlású rendszerbe tartozó módosulata között is. Ezért a termodinamikában gyakran alkalmazzák a halmazállapot
fogalmánál általánosabb fázis fogalmát abban az értelemben, hogy egyes anyagoknak (pl. a kénnek) a cseppfolyós és a légnemű fázison kívül több
szilárd fázisuk van; ily módon ugyanis a halmazállapot-változásokat és a különböző módosulatok közti átmeneteket közös néven fázisátmeneteknek,
az egyidejűleg több fázist tartalmazó rendszereket pedig többfázisú rendszereknek nevezhetjük (pl. az egymással érintkező jég, víz és vízgőz
háromfázisú rendszert alkot).

A fejezet legnagyobb részében (141–144. §) feltesszük, hogy a halmazállapotváltozások szempontjából vizsgált anyag kémiailag egységes vagy
tiszta anyag; azaz egy meghatározott vegyület vagy elem, pl. H2O vagy Cu stb. Az ilyen, egyetlen „független alkotórészből” vagy komponensből álló
rendszerek halmazállapotváltozásainál lényegesen sokrétűbbek a többkomponensű rendszerek, pl, az oldatok halmazállapot-változásai, amelyekkel
csak vázlatosan foglalkozunk (146. §). A fejezet végén a hűtőgépek és a hőerőgépek működését tekintjük át.

141. §. Olvadás és fagyás

1. Olvadáspont; olvadáshő. Ha szilárd testet, közelebbről kristályos tiszta anyagot34 állandó nyomáson folytonosan melegítünk (pl. naftalint 20 °C-ról
vagy jeget –2 °C-ról kiindulva), és közben kémiai változás, pl. égés nem következik be, akkor bizonyos t0 hőmérsékleten, az adott nyomáshoz tartozó
olvadásponton a test olvadni kezd, és ettől kezdve hőmérséklete a hőközlés ellenére változatlan marad mindaddig, míg a szilárd anyag teljesen
folyadékká alakul át; a hőmérséklet csak ezután növelhető tovább. A folyamatot vázlatosan a 141,1. ábra tünteti fel, amelyen a vízszintes tengelynek a
testtel közölt hőmennyiség – vagy időben „egyenletes” melegítésnél az idő –, a függőleges tengelynek a hőmérséklet felel meg. A keletkezett folyadék
hűtésénél általában (az alább említendő „túlhűtés” esetétől eltekintve) pontosan az előbbi folyamat megfordítottja megy végbe: C-nél kezdődik, és B-
nél fejeződik be a fagyás, a fagyáspont azonos az olvadásponttal. Pontosan meghatározott, „éles” olvadáspontjuk csak a kristályos anyagoknak van,
az amorf anyagok (üveg, szurok stb.) a melegítéskor fokozatosan lágyulnak meg. Néhány tiszta anyag 1 atm-hoz tartozó vagy normális olvadás-, ill.
fagyáspontja: higany – 38,8 °C, víz 0 °C, naftalin 80 °C, ólom 327 °C, platina 1773 °C, wolfram 3380 °C; további értékek a függelék 2. táblázatában.

141,1. ábra -

34 Oldatokra és ötvözetekre vonatkozólag l.146. §.
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Mint láttuk, az olvadás folyamán – az ábra BC szakaszán – a testtel közölt hőmennyiség a hőmérséklet emelése helyett a test megolvasztására
fordítódik. Az m tömegű test megolvasztásához szükséges hőmennyiséget Q-val jelölve, az anyagi minőségre jellemző L = Q/m hányadost – kevésbé
szabatosan az egységnyi tömegű anyag megolvasztásához szükséges hőmennyiséget – az anyag (fajlagos) olvadási hőjének hívjuk; egysége pl.
a cal/g = kcal/kg vagy a cal/mol. Az L mérése pl. keverési kaloriméterrel lehetséges az alábbi, a jégre vonatkozó (durva) mérési példa szerint. Ha
a kaloriméterbe 1 kg 0 °C-os jeget és 1 kg 100 °C-os vizet teszünk, a jég megolvadása után beálló hőmérsékletet kereken 10 °C-nak találjuk. Az 1
kg 100 °C-os víz által leadott 90 kcal-ból 10 kcal hő az 1 kg jégből lett 0 °C-os vizet melegítette fel 10 °C-ra, a fennmaradó 80 kcal hő az 1 kg jég
megolvasztásához volt szükséges, tehát a jég olvadáshője (kereken) 80 kcal/kg. A pontosabb mérések alapján a jégnél L = 79,7, a higanynál 2,7,
az ólomnál 5,9 cal/g; további értékek a függelék 2. táblázatában.

Arra a tényre, hogy az olvadáskor a testtel közölt hőmennyiség nem növeli a test hőmérsékletét, ma is azzal a régi hőanyag-elmélet idejéből
fennmaradt kifejezéssel szoktunk utalni, hogy az olvadási hő – és általában bármilyen más átalakulási hő, l. később – „rejtett” vagy latens hő (Black,
1762). Valójában a termodinamika első főtétele és a korpuszkuláris elmélet szerint az olvadás folyamatánál a közölt hőmennyiség a test belső
energiáját növeli,35 nevezetesen fedezi azt a belső munkát, amelyet a molekuláris vonzóerők ellenében kell végezni ahhoz, hogy a szilárd testben az
egyensúlyi helyzetekhez kötött molekulák (ill. atomok vagy ionok) e helyzetüket elhagyják, s ezáltal a kristályszerkezet összeomoljék. Más szavakkal,
az olvadásnál közölt hő a molekulák kinetikai energiája helyett potenciális energiájukat növeli, és így nem okoz hőmérséklet-emelkedést. Ennek
alapján az is belátható, hogy az olvadásnál közölt hőmennyiség a fagyásnál szabaddá válik (ekkor az olvadási hőt fagyási vagy kristályosodási hőnek
is hívják); az előzők szerint ugyanis a molekulák belső potenciális energiája pl. 1 g jégben 80 cal-val kisebb, mint 1 g vízben, s következésképpen 1
g víz megfagyásakor 80 cal hőmennyiség jut a környezetbe. A jég viszonylag igen nagy olvadáshője miatt nagy tömegű jég az elolvadásig sok hőt
von el környezetétől, másrészt nagy vizek befagyásakor jelentékeny hő válik szabaddá.

Az olvadásnál térfogatváltozás következik be, éspedig a legtöbb anyag fajlagos térfogata (v = 1/ϱ) az olvadáskor nő, a fagyásnál csökken; ezért
homorú pl. a próbacsőben megfagyasztott parafin felszíne. A legfontosabb kivétel a víz, amelynek fajlagos térfogata a fagyáskor kereken 9%-kal nő
(a jég úszik a vízen, 66. §), úgyhogy a víz fagyáskor pl. sziklákat, edényeket, vízvezetékcsöveket szétrepeszthet. A tavak befagyására nézve l. 113.§.

Szilárd testek nem melegíthetők (az adott nyomáshoz tartozó) olvadáspontjuk fölé, tiszta folyadékok viszont lassú, óvatos hűtéssel jóval
fagyáspontjuk alá is lehűthetők. Ez a túlhűtés könnyen megmutatható a 48 °C-on olvadó fixírsóval, amely pl. kémcsőben való megolvasztás után a
szobahőmérsékleten is megmarad cseppfolyós állapotban. A túlhűtött folyadék állapota azonban nem, ill. igen kevéssé stabilis: rázkódás hatására
vagy kis kristály bedobásakor megkezdődik a fagyás (kristályosodás), és az eközben felszabaduló hőmennyiség miatt a hőmérséklet hirtelen a
fagyáspontra emelkedik. A portól vagy más „kristályosodási magvaktól” nagyon gondosan megtisztított vizet –10 °C alá, igen apró vízcseppeket
pedig –70 °C alá is sikerült lehűteni. A levegőben, ill. felhőkben túlhűtött állapotban levő vízcseppecskék okozzák pl. a repülőgép szárnyainak
bejegesedését, és fontos szerepük van a légköri jelenségeknél.

2. Az olvadáspont nyomásfüggése. A Clausius–Clapeyron-féle egyenlet. A mérések szerint az olvadáspont függ a nyomástól, nevezetesen az
olvadáskor kiterjedő anyagoknál a nyomással nő, az olvadáskor összehúzódó anyagoknál csökken; a jégnél a csökkenés az 1 atm közelében
atmoszféránként 0,0075 °C. Ezen alapszik az a kísérlet (141,2. ábra), amelyben a jégdarabot a rajta átvetett, jól megterhelt vékony drót lassan
átvágja anélkül, hogy a jég kettéesnék. A 0 °C-nál valamivel kisebb hőmérsékletű jégnek a dróttal érintkező része ugyanis oly nagy nyomás alatt

35 Pontosabban: e hőmennyiség egy része a térfogatváltozással kapcsolatos munkává alakul át, de ez a rész a másik mellett rendszerint elhanyagolható.
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van, hogy a jég ott a 0 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet ellenére megolvad, az így keletkező víz viszont a drót fölé kerül és ott rögtön újból megfagy.
Ez az újrafagyás vagy regeláció játszik szerepet pl. a hólabdakészítésnél, a glecserek csúszásánál és a korcsolyázásnál is.

141,2. ábra -

Minden p nyomáshoz meghatározott t (vagy T) olvadáspont tartozik, és megfordítva, minden hőmérséklethez egy meghatározott p olvadási nyomás.
A T = T(p) vagy p = p(T) függvényt ábrázoló görbe az olvadást görbe; pl. a jég olvadási görbéjének néhány pontja: (0 °C, 1 at), (–10 °C, 1090 at), (–
20 °C, 1910 at), l. a későbbi 145,1. ábrát. Az olvadási görbe jelentése: a szilárd és a cseppfolyós fázis „az olvadási görbe mentén”, az olvadáspont
és az olvadási nyomás összetartozó értékeinél egymással egyensúlyban van, azaz hőközlés és hőelvonás hiányában bármilyen arányban tartósan
megmarad egymás mellett.

A fentiek szerint a jég a nyomás növekedésével megolvad, és ekkor térfogata kisebb lesz. A jég tehát mintegy enged a külső nyomásnak, ti. a
térfogatcsökkenés folytán csökken a külső nyomás (amely tágulás esetén tovább fokozódnék). A jégnek ez a viselkedése példa az általánosabb
jellegű, a folyamatok irányára nézve sokszor jó tájékoztatást nyújtó legkisebb kényszer elvére (Le Chatelier, 1884), amely szerint valamely rendszer
állapota külső hatásra olyan irányban változik, amely a külső hatás csökkentésének felel meg.

A Τ = Τ (p) olvadási görbe dT/dp irány tangense, az L fajlagos olvadási hő és az olvadáskor bekövetkező v2 – v1 fajlagos térfogatváltozás között
fennáll a termodinamika első és második főtételéből levezethető Clausius–Clapeyron-féle egyenlet:

 ((1). egyenlet)

Pl. a jég esetében Τ = 273 °K-on és 1 atm-nál a v2 (víz) = 1 cm3/g, v1 (jég) = 1,09 cm3/g és L = 80 cal/g (= 80 · 4,19 · 107 erg/g) értékekkel a fentebb
említett dT/dp = –0,0075 °C/atm érték adódik (mivel 1 atm = 1,013 · 106 dyn/cm2).

Az (1) összefüggés egyik – nem egészen szigorú – levezetési módját, amely egy reverzibilis Carnot-körfolyamaton alapszik, a következőkben
vázoljuk. Az m tömegű és V1 térfogatú szilárd test a p nyomáson és az ehhez tartozó Τ olvadásponton legyen összeköttetésben egy T1 = Τ
hőmérsékletű nagy hőtartállyal mindaddig, amig a test az állandó p nyomáson megolvad; a keletkezett folyadék térfogata legyen V2. Ennél az A
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→ Β izoterm–izobár állapotváltozásnál (141,3. ábra) a test, ill. a rendszer felvesz az L olvadási hő definíciója szerint Q1 = Lm hőmennyiséget, és a
térfogatnövekedés miatt p(V2 – V1) munkát végez. A BC adiabatikus szakaszon, a nyomásnak kis Δp-vel való csökkentésénél a folyadék hőmérséklete
kis ΔT értékkel csökken, és a térfogat is kissé megváltozik. A CD izotermikus szakaszon a folyadéktól egy T2 = Τ – ΔT hőmérsékletű hőtartály annyi
hőt von el, hogy a folyadék átalakul szilárd testté, amelyet azután a DA adiabatikus változással ismét az A állapotba viszünk. Az egész körfolyamat
során a rendszer által végzett munka az első főtétel szerint (119.§) az ABCDA görbe által bezárt terület, azaz jó megközelítéssel: Δp(V2 – V1) = Δp ·
m(v2 –v1). Ennek a munkának és az AB szakaszon felvett Q1 = mL hőmennyiségnek hányadosa a körfolyamat termikus hatásfoka, amely a második
főtétel értelmében – (124,1) szerint – bármilyen anyaggal végeztetett reverzibilis körfolyamatnál: (T1 – T2)/T1 = ΔT/T. Fennáll tehát:

és ebből ΔT/Δp → dT/dp-vel valóban (1) következik. A Clausius–Clapeyron-egyenlet nemcsak a fenti levezetésnél és az ábrán alapul vett v2 > v1,
dT/dp > 0 esetre, sőt nem is csak a szilárd és a cseppfolyós fázis közti átmenetre, hanem értelemszerűen más izotermikus fázisátmenetekre is
érvényes (142. §).

141,3. ábra -

3. A jégkaloriméter a jég olvadáshőjén és az olvadáskor bekövetkező térfogatváltozásán alapszik. A Bunsen-féle jégkaloriméterben (141,4. ábra) az
A kémcső és a Β üvegedény közti tér felső részét víz, alsó részét és az ennek folytatását képező Κ kapillárist pedig higany tölti ki; az egész készülék
a környezettől termikusan jól el van szigetelve. Mérés előtt a kémcső körül a belé tett hidegkeverékkel jégburkot létesítünk (az ábrán sűrűn sávozott
rész), majd a hidegkeveréket eltávolítjuk. Ha most a kémcsőbe m tömegű, t (> 0 °C) hőmérsékletű és c fajhőjű testet teszünk, a test a jég 0 °C
hőmérsékletére való lehűlése közben lead Q = cmt hőmennyiséget, úgyhogy megfelelő tömegű jég megolvad, és ezáltal a víz–jég keverék térfogata
csökken. A ΔV térfogatcsökkenés a higanyszálnak az S skála mentén való eltolódásából megállapítható, és így Q, ill. a c fajhő meghatározható.
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141,4. ábra -

A Q hőmennyiség által megolvasztott jég tömegét m'-vel jelölve, Q = m'L, ahol L = 79,7 cal/g. Mivel 0 °C-on a jég és a víz fajlagos térfogatának
különbsége Av = (1,0907 – 1,0001) cm3/g, a mért térfogatváltozás: ΔV = m'Δv. Ebből és Q = m'L-ből]

 ((2). egyenlet)

A jégkaloriméter nagy előnye, hogy az edény a mérésnél állandó hőmérsékleten marad (izotermikus kaloriméter), és ezért hőkapacitását nem kell
figyelembe venni.

142. §. Párolgás és forrás. Telített és telítetlen gőzök. Szublimáció

1. Párolgás zárt térben; telített és telítetlen gőzök. A cseppfolyós halmazállapotból a légneműbe való átmenet egyik formája a párolgás, amely
a folyadék szabad felszínén, bármely hőmérsékleten végbemegy. A párolgás folyamata a molekulák hőmozgásának következménye: a folyadék
felszínének közelében levő molekulák között mindig vannak olyanok, amelyeknek sebessége, ill. mozgási energiája elegendő nagy ahhoz, hogy e
molekulák a kohéziós erők befelé vonzó hatása (69. §) ellenére a felszínt elhagyják. Először célszerű a lehetőleg idegen anyagot nem tartalmazó, zárt
edényben létrejövő párolgást s az ennél keletkező „gőzök” főbb tulajdonságait megvizsgálni. Meggondolásaink most is tiszta anyagokra vonatkoznak;
az oldatokra nézve l. 146. §. A levegő befolyásának kiküszöbölése végett a vizsgálandó folyadékot – pl. vizet, másik esetben étert – Torricelli-cső
légüres terébe visszük (142,1. ábra), fokozatos adagolást lehetővé tevő csap segítségével. A kezdetben bevitt kevés folyadék teljes egészében
azonnal elpárolog, és a higanyoszlop magassága minden adag után csökken. A folyadékból keletkezett gőznek tehát bizonyos nyomása van, amelyet
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(Hgmm-ben vagy torr-ban) közvetlenül megad a higanyoszlop süllyedése. Az adagolás folytatásával elérhető, hogy a térben a légnemű fázis mellett
a folyadék is éppen megjelenik; ettől a határtól kezdve további folyadék bevitelénél a higanyoszlop magassága – eltekintve a növekvő mennyiségű
folyadék súlya által okozott kis csökkenéstől – változatlan marad, azaz a gőz nyomása nem nő tovább. Az említett határnál, amelynek 20 °C-on a
víz esetében 17,5, az éter esetében 440 torr nyomás felel meg (l. az ábrát), az addig „telítetlen” gőz „telítetté” vált.

142,1. ábra -

Általánosan, telített gőzön értjük azt a gőzt, amely saját folyadékjával egyensúlyban van, vagy pedig – ha folyadékjával nem érintkezik – éppen a
telítés határán van: ellenkező esetben a gőzt telítetlen gőznek vagy alább említendő okból túlhevített gőznek is hívják.36

Kísérletünkben a gőz térfogatát bizonyos határok között változtathatjuk a Torricelli-cső megdöntésével vagy süllyesztésével, ill. emelésével. Ily
módon azt találjuk, hogy a telítetlen gőz nyomása nő, ha a gőzt állandó hőmérsékleten összenyomjuk, vagy ha állandó térfogaton melegítjük. Ezek

36 A gáz fogalma nincsen élesen definiálva; általában gőzön értjük az olyan gázt, amely nincs nagyon messze a telítés vagy cseppfolyósodás állapotától (143.§). Itt említjük meg, hogy a vízgőz
láthatatlan; a forrásnál vagy a mozdony kéményénél megfigyelhető (köznyelv szerinti) „gőz” valójában apró cseppekből alkotott ködnek és vízgőznek a keveréke.
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a kísérletek és a már ismert készülékekkel (l. pl. 71,1. és 114,2. ábra) végezhető pontosabb mérések is azt mutatják, hogy a telítetlen gőzökre
közelítőleg érvényes az ideális gázok állapotegyenlete; a megközelítés annál jobb, minél távolabb van a gőz a telítési állapottól. Speciálisan az is
fennáll – Avogadro törvénye alapján, 130. § –, hogy valamely vegyület telítetlen gőzének sűrűsége úgy aránylik a levegő ugyanazon hőmérsékleten
és nyomáson vett sűrűségéhez, mint a vegyület molekulasúlya a levegőéhez (Mlev = 28,8). Ezért a levegőre vonatkoztatott gőzsűrűség mérése,
amelyre több speciális eljárást dolgoztak ki, a kémiában a molekulasúly-meghatározások egyik gyakori módszere.

Ha a telített gőz térfogatát állandó hőmérsékleten csökkentjük, pl. a Torricelli-cső mélyebbre süllyesztésével (142,2a és b ábra), akkor a gőz egy
része lecsapódik – a folyadék mennyisége növekszik –, de a gőz nyomása változatlan marad; melegítés hatására viszont a nyomás nagymértékben
nő. Ezekből és hasonló kísérletekből következik, hogy a telített gőzök még közelítőleg sem követik a gáztörvényeket: a telített gőzök nyomása –
az ún. telítési nyomás vagy gőznyomás (gőzfeszültség, tenzió) – a térogattól független, és az anyagi minőségen kívül csak a hőmérséklettől függ,
ezzel erősen növekszik. Tájékozódásul az alábbi kis táblázat37

Telítési nyomás torr-ban
t (°C)

Higany Víz Etilalkohol Etiléter
0

20

40

60

80

100

0,00019

0,00122

0,00612

0,0253

0,0887

0,2713

4,6

17,5

55,3

149,4

355,1

760,0

13

44

134

351

812

1690

185

440

920

1740

3000

4900
Norm. forráspont 357,0 °C 100,0 °C 78,4 °C 34,6 °C

és a vízgőzre vonatkozó 142,3. ábra szolgálhat. A telítési nyomás – amint azt már a 142,1. ábra szerinti kísérletekben láttuk – mindig nagyobb,
mint a telítetlen gőz nyomása ugyanazon a hőmérsékleten. Eszerint a telítési nyomás az a maximális nyomás, amellyel az adott anyag gőze adott
hőmérsékleten rendelkezhetik.

37 A vízgőzre vonatkozólag részletesebb a függelék 4. táblázata, amely a vízgőz sűrűségét és más adatokat is tartalmaz.
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142,2. ábra -

Kísérleteink alapján a folyadékjával már nem érintkező telített gőz telítetlenné válik, ha térfogatát állandó hőmérsékleten növeljük, vagy ha a gőzt
állandó térfogaton (vagy nyomáson) melegítjük; nagyobb hőmérsékleten ugyanis a tér még több gőzt tudna befogadni. Az utóbbi átalakítási lehetőség
miatt hívják a telítetlen gőzt túlhevített gőznek is. Megfordítva, a telítetlen gőz telítetté alakítható és ezután cseppfolyósítható állandó térfogaton (vagy
nyomáson) való lehűtés vagy állandó hőmérsékleten végzett összenyomás útján, de az utóbbi módon csak akkor, ha a hőmérséklet egy „kritikus”
értéknél kisebb (143.§).
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A telítési nyomás hőmérsékleti függését ábrázoló p = p(t), vagy p = p(T) gőznyomás-görbe – a víz esetében a 142,3. ábra görbéje – analóg jelentésű,
mint az olvadási görbe (141. §): A cseppfolyós és a légnemű fázis „a gőznyomás-görbe mentén”, azaz a hőmérsékletnek és a nyomásnak e görbe
szerint összetartozó értékeinél van egymással egyensúlyban.

142,3. ábra -

Az egyensúly az idegen anyagot nem tartalmazó zárt térben, állandó hőmérsékleten, így alakul ki: az elegendő mennyiségben bejuttatott folyadék
félszínét kezdetben egyre több molekula hagyja el – az ekkor még telítetlen gőz nyomása egyre növekszik –, de csakhamar bekövetkezik az az
állapot, amelyben az időegység alatt ugyanannyi molekula jut vissza a folyadékba, mint amennyi abból kilép. Ettől kezdve a párolgás makroszkopikus
szempontból megszűnik, a folyadék és a (telített) gőz egymással egyensúlyban van, de ez az egyensúly a molekulák folytonos cserélődése miatt
nem sztatikai jellegű, hanem ún. dinamikai egyensúly. A fenti szemléletből könnyen belátható pl. az is, hogy a telített gőz megfelelő mértékű térfogat-
vagy hőmérsékletnövelés útján telítetlenné válhatik.
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Ha valamely folyadék más gázokat (gőzöket) is tartalmazó zárt térben párolog, a párolgás folyamata lassúbb, de a végül is beálló egyensúlyi
állapotban a folyadék telített gőzének részleges nyomása első közelítésben ugyanakkora, mintha a többi gáz vagy gőz nem lenne jelen: a folyadék
feletti gázkeverék teljes nyomása az alkotórészek parciális nyomásainak összege (Dalton törvénye, 131. §). Ezt bizonyítja például a 142,4. ábrán
vázolt kísérlet: ha az 1 atm nyomású levegőt tartalmazó edénybe 20 °C-on annyi étert juttatunk be, hogy az nem párolog el teljesen, bizonyos idő
múlva a nyitott manométer az éter telítési nyomásával egyenlő 440 torr nyomást jelez, a gázkeverék nyomása tehát 760 + 440 torr. Hasonlóan pl.
a 142,1. ábra esetében a gőz nyomása a telített étergőz és a telített higanygőz nyomásából tevődik össze, de az utóbbi viszonylag igen kicsiny (20
°C-nál kb. 10–3 torr, a vákuumtechnikában alkalmazott apiezonolajok gőznyomása pedig csak kb. 10–7 torr).

142,4. ábra -

2. Párolgás nyitott edényben. A párolgáshő. Az előzők szerint zárt edényben az (elegendő mennyiségű) folyadék mindaddig párolog, míg a felszín
feletti tér a folyadék gőzével telítetté nem válik. Ez az egyensúlyi állapot a nyitott edényben levő folyadék párolgásánál általában nem alakulhat ki,
mert a keletkező gőzök a diffúzió és gyakran a légáramok miatt is folytonosan eltávoznak, és így pl. egy pohárból a víz végül is teljesen elpárolog.
A Δt idő alatt elpárolgó folyadék Δm tömegének és Δt-nek hányadosával mérhető párolgási sebesség könnyen beláthatóan annál nagyobb, minél
nagyobb a folyadék felszíne és hőmérséklete, minél kisebb a külső nyomás, és minél gyorsabban eltávolítjuk – pl. légárammal – a keletkező gőzöket.
A párolgás sebessége függ ezenkívül az anyagi minőségtől (pl. az éter vagy az alkohol nagyobb gőznyomásánál fogva jobban párolog, „illékonyabb”
a víznél), továbbá egyéb tényezőktől is, így pl. cseppek esetén a csepp sugarától, minthogy a felszín molekuláit befelé vonzó erők nagyságát a 69.
§ szerint a felszín görbültsége befolyásolja.

Mivel a párolgáskor a folyadékból a viszonylag legnagyobb sebességű molekulák távoznak el, a folyadék molekuláinak átlagos sebessége, mozgási
energiája kisebb lesz. Ez annyit jelent, hogy – ha a folyadékkal megfelelő hőt külön nem közlünk – a párolgás következtében a folyadék lehűl. Néhány
példa e közismert jelenségre: az alul nedves szövettel vagy éteres vattával beburkolt hőmérő folyadékoszlopának süllyedése; nyitott edényben,
különösen porózus agyagedényben tartott víz valamivel hidegebb a környezeténél; az öntözött úttest lehűlése; a fürdés utáni fázás, különösen
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szélben; a forró leves fújással való hűtése; helyi érzéstelenítés („fagyasztás”) a bőrre fecskendezett, igen gyorsan párolgó klóretil segítségével. Az
ún. kriofor (142,5. ábra) evakuált üvegedény, amelynek felső gömbjében víz, a többi részében tehát telített vízgőz van; ha az edény alsó részét elég
mély hőmérsékletű hűtőkeverékbe tesszük, a vízgőz lecsapódik, s ezért a víz olyan gyorsan párolog, hogy az erős lehűlés következtében megfagy.

142,5. ábra -

A fentiek alapján ahhoz, hogy a párolgásnál a folyadék hőmérséklete állandó maradjon, a folyadékkal hőt kell közölnünk. Az m tömegű folyadék
ugyanolyan t hőmérsékletű gőzzé alakításához szükséges hőmennyiséget Q-val jelölve, az anyagi minőségre jellemző L = Q/m hányados az anyag
(fajlagos) párolgáshője.38 Ez az olvadási hőhöz hasonlóan „latens hő”, egysége pl. a cal/g vagy cal/mol.

A párolgással ellentétes folyamatnál, a lecsapódásnál a párolgás folyamán közölt hő szabaddá válik: a kérdéses anyag m tömegű gőze ugyanolyan
t hőmérsékletű folyadékká való alakulásáig az előbbi Q-val egyenlő nagyságú hőmennyiséget ad át a környezetnek: ezért L = Q/m-et (fajlagos)
lecsapódási hőnek is hívják. A párolgáshő mérésére különböző kaloriméteres módszereket dolgoztak ki.

Az egyik egyszerű eljárásnál a kaloriméterbe merítenek egy spirális csővel ellátott, a vizsgált folyadékot tartalmazó edénykét (142,6. ábra), és ebből
a folyadék egy részét – amelynek m tömege két mérlegelésből adódik – levegő átszívásával elpárologtatják. Az eközben a kaloriméterből elvont,
megmért hőmennyiséget Q-val jelölve, a párolgáshő: L = Q/m, feltéve, hogy a kívánt t hőmérséklet a kaloriméterben a mérés alatt állandó maradt. Ez
a követelmény („izoterm kaloriméter”) t = 0 °C esetén a jégkaloriméterrel valósítható meg, más hőmérsékleten pedig pl. azáltal, hogy a kaloriméterbe
megfelelő elektromos fűtés útján az elvont hőmennyiséggel egyenlő hőmennyiséget vezetünk (kompenzációs eljárás).

38 Sokan forráshőnek is nevezik, mivel a folyadék a forrásnál is ugyanolyan hőmérsékletű gőzzé alakul át, l. alább.
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142,6. ábra -

Egy másik, pl. a 100 °C-os vízgőz lecsapódási hőjének meghatározásánál igen egyszerű eljárás a következő (142,7. ábra). A Κ kaloriméterbe,
amelyben a vizsgált anyag mint mf tömegű, tf hőfokú és cf fajhőjű folyadék van jelen, ismert mg tömegű, tg hőmérsékletű gőzt vezetünk, és a
beálló közös t' véghőmérsékletet leolvassuk. (Az mg a kaloriméter tömegének a kísérlet előtti és utáni leméréséből adódik, tg pedig a 142,7. ábra
esetében a folyadék normális forráspontja, víznél 100 °C; a gőz bevezetése közben lecsapódott folyadék a Ο gömbben gyűlik össze, s így nem jut
a kaloriméterbe.) Az mg tömegű gőz a lecsapódáskor lead Lmg hőmennyiséget, a gőzből keletkezett tg hőfokú folyadék pedig a t'-re való lehűléséig
cfmg(tg – t') hőmennyiséget; a kettő összege egyenlő a kaloriméter által felvett (cfmf + K) (t' – tf) hőmennyiséggel, ahol Κ a kaloriméter hőkapacitása.
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142,7. ábra -

Ennélfogva L az alábbi egyenletből adódik:

 ((1). egyenlet)

A mérések szerint a párolgáshő függ a hőmérséklettől, éspedig alacsonyabb hőmérsékleten – az alábbiakból érthetően – nagyobb. A normális
forrásponthoz tartozó értéke pl. a víznél (100 °C) 539, az alkoholnál (78,4 °C) 201, az éternél (34,6 °C) 86 cal/g, l. a függelék 2. táblázatát; a víznél
L a 100 °C – 0 °C közben gyakorlatilag lineárisan nő 539-ről 597 cal/g-ra. A víz párolgási hője vagy a vízgőz lecsapódási hője viszonylag igen nagy;
1 kg tömegű 100 °C-os telített vízgőz a lecsapódáskor, pl. a gőzfűtésnél, 539 kcal hőt ad át környezetének, míg az 1 kg 100 °C-os víz 20 °C-ra
való lehűléséig csak 80 kcal-t.

A párolgásnál jelentékeny térfogatnövekedés következik be: a folyadékból keletkező telített gőz fajlagos térfogata az adott hőmérsékleten és
nyomáson sokkal nagyobb, mint a folyadéké (pl. 100 °C-on és 1 atm-nál vvlz = 1,044, vgőz = 1673 cm3/g). A párolgáshő egyik része az első főtétel
alapján a térfogatnövekedésnek megfelelő külső munka [= p(v2 – v1)] végzésére használódik fel, másik része pedig a folyadék molekulái közötti
kohéziós erők legyőzéséhez szükséges belső munkára, más szóval a rendszer belső energiájának növelésére. Az előbbi rész, az ún. külső párolgáshő
pl. a 100 °C-os víz esetében kb. 40 cal/g, a tulajdonképpeni halmazállapot-változásra fordítódó „belső párolgáshő” kereken 500 cal/g. Alacsonyabb
hőmérsékleten a kohéziós erők legyőzéséhez szükséges munka s ezzel a párolgáshő is nagyobb.

3. A forrásnál a folyadék belsejében gőzbuborékok keletkeznek, és szállnak fel. A forrás – eltekintve az alább említendő túlhevítés esetétől –
meghatározott hőmérsékleten, az adott külső nyomáshoz tartozó forrásponton következik be, és ezen a hőmérsékleten marad a folyadék (ha az tiszta
anyag) mindaddig, míg egészen gőzzé nem alakul át. A gőzbuborékok általában úgy képződnek, hogy a folyadékban elnyelt apró, szabad szemmel
nem látható gázbuborékok a folyadék párolgása folytán megnövekednek. Ez azonban csak azon a hőmérsékleten lehetséges, amelyen a buborékban
levő telített gőz nyomása már eléri a külső nyomást (a felszínre ható nyomásnak, pl. a légnyomásnak és a – felszín közelében elhanyagolható – ϱgh
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hidrosztatikai nyomásnak az összegét); egyébként ugyanis a külső nyomás a buborékot összenyomná, és a gőz lecsapódnék. Ezért a forráspont
függ a külső nyomástól: a folyadék azon a hőmérsékleten forr, amelyen telített gőzének nyomása – a gőznyomás – egyenlő a külső nyomással. Az 1
atm külső nyomáshoz tartozó vagy normális forráspont pl. a víznél 100 °C, az alkoholnál 78,4 °C, az éternél 34,6 °C annak megfelelően, hogy rendre
ezeken a hőmérsékleteken éri el az említett anyagok gőznyomása az 1 atm-t (lásd az 1. pontban és a függelékben közölt táblázatot).

A fentiek értelmében a forráspont nyomásfüggését az 1. pontban említett gőznyomásgörbe, ill. az ennek megfelelő táblázat adj a meg; pl. a víz 0,5 at
nyomásnál kereken 82°C-on, 5 at nyomásnál 152 °C-on forr. Kísérletileg az összefüggés az 1 atm-nál kisebb nyomásokon légszivattyú segítségével,
vagy a 142,8. ábrán vázolt módon vizsgálható.

142,8. ábra -
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Az L lombikban levő víz felett a nyomás kezdetben (h = 0) kereken 1 atm, és ekkora marad melegítés közben is – mert a lombikból a levegő és a
vízgőz a Ο csövön át eltávozhatik –, úgyhogy a víz forráspontja ekkor 100 °C. A láng elvétele vagy csökkentése után a lombikban a víz és a vízgőz
fokozatosan lehűl, ugyanakkor a G csőben a higany egyre emelkedik, a víz pedig továbbra is forr. Ha a higanyoszlop pillanatnyi magassága mm,

akkor a Η hőmérőn egyidejűleg leolvasott t hőmérséklet a  Hgmm nyomáshoz tartozó forráspont (pl. = 380-nál t = 82 °C). Egyszerű kvalitatív
kísérlet: nyitott lombikban vizet forralunk, majd a lángot elvesszük, a lombikot bedugaszoljuk és megfordítjuk; ha most a lombikra hideg vizet öntünk,
az előzőleg már megszűnt forrás a vízgőz lecsapódása folytán csökkent nyomáson újból megindul (142,9. ábra).

142,9. ábra -

Nagyobb nyomásokon a forráspont meghatározására alkalmas pl. az újabban már a háztartásokban is használt Papin-fazék, egy jól elzárható,
hőmérővel, manométerrel és biztosító szeleppel ellátott edény (142,10. ábra).
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142,10. ábra -

A szelep beállításával elérhető pl., hogy az edényből a vízgőz csak az 5 at nyomás elérése után távozhassák el, s ennek megfelelően a víz csak kb.
150 °C-on jöjjön forrásba. – A víz forráspontjának pontos megméréséből a légnyomásra, ebből pedig a barométeres magasságformula alapján az
észlelési helynek, pl. hegyeknek a magasságára lehet következtetni; az ilyen célra használt eszközt hipszométernek hívják.

A Τ forráspont nyomásfüggését meghatározó p = p(T) gőznyomás-görbe dp/dT irány tangense, az L fajlagos párolgási hő és a gőz képződéssel járó
vg – vf fajlagos térfogatváltozás között fennáll a 141. §-ban megismert Clausius–Clapeyron-féle egyenlet:

 ((2). egyenlet)

Pl. a víz esetében 100 °C-on (T=373 °K) és 1 atm-nál az L = 539 cal/g és vg – vf  = (1673 – 1) cm3/g értékekkel dp/dT-re a mérésekkel jól egyező
27,4 torr/°C adódik (a cal-nak dyn cm-be, a dyn/cm2-nek torrba való átszámítása után).
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A (2)-ből az L és a vg – vf mennyiségek T-től való függésének ismeretében a gőznyomás-görbe p = p(T) egyenletének explicit alakja
integrálással meghatározható. Ha első közelítésként L-et állandónak tekintjük, a vg-hez képest igen kicsiny vf-et elhagyjuk, és vg-re az ideális gáz
állapotegyenletéből adódó vg = RT/p értéket vesszük, akkor (2) alakja: dp/dT = Lp/RT2, vagy]

A konstanst lnA-val jelölve, kapjuk, hogy a gőznyomás-görbe egyenlete első közelítésben:

 ((3). egyenlet)

ebből is látható, hogy a gőznyomás a hőmérséklettel rohamosan nő.

Igen tiszta, gázbuborékoktól és porszemektől gondosan megtisztított folyadékok tiszta edényben, lassú melegítéssel jóval az adott nyomáshoz
tartozó forráspontjuk fölé hevíthetők. Az ilyen túlhevített folyadék állapota – hasonlóan a túlhűtöttéhez – igen kevéssé stabilis: pl. rázkódásnál a
forrás robbanásszerű hevességgel megindulhat. A forralásnál a túlhevítés vagy „forráskésés” elkerülésére a folyadékba apró, porózus vagy szögletes
tárgyakat (pl. üveggyöngyöket, platina lemezkéket) szoktak tenni, mert az ezekhez tapadó légbuborékok a folyadékban a gőzképződést elősegítik.
A forrásban levő folyadék hőmérséklete még így is kissé ingadozik, ezért a forráspont-meghatározásoknál a hőmérőt nem a folyadékba, hanem a
felette levő gőzbe kell helyezni.

4. A szublimáció a szilárd fázisnak közvetlenül légnemű fázisba való átmenete, más szóval a szilárd anyagok párolgása. Ez a folyamat a legtöbb
anyagnál igen lassú, de pl. a szilárd illatszereknél és a szabad levegőn idővel „elillanó” kámfor, naftalin, szublimát (HgCl2), továbbá a jód esetében
könnyen észrevehető. A zárt edényben levő jódkristályok felett látható a jódgőz, amelynek képződése melegítéssel és légritkítással gyorsabbá
tehető. Ha a légritkított edény falát egy helyen lehűtjük, ott a jódgőzből közvetlenül szilárd jód keletkezik. Ez a szublimációval ellentétes irányú
folyamat a megszilárdulás (lecsapódás vagy kondenzáció), amelyre további példák a dér keletkezése, a kénkristályok „kénkivirágzása” és különféle
kristályoknak közvetlenül a gőzfázisból való, mesterséges előállítása.

A szublimáció – a folyadék párolgásához hasonlóan – az evakuált térbe helyezett testnél tekinthető át a legkönnyebben. Evakuált, zárt térben a
szilárd test mindaddig szublimál (párolog), míg a keletkezett gőzök nyomása el nem ér bizonyos, az anyagi minőségtől és a Τ hőmérséklettől függő p
értéket. Ez a p a szilárd anyag szublimációs nyomása (gőznyomása), a p = p(T) összefüggésnek megfelelő görbe a szublimációs görbe; e görbe tehát
megadja azokat az összetartozó (p, T) értékpárokat, amelyeknél a szilárd és a légnemű fázis egymással egyensúlyban van. Pl. a jég szublimációs
nyomása –40 °C-on 0,094 torr, –20 °C-on 0,77 torr, 0 °C-on 4,58 torr.

Az m tömegű szilárd test ugyanolyan hőmérsékletű gőzzé alakításához bizonyos Q hőmennyiség szükséges; a Q/m hányados az anyag (fajlagos)
szublimációs hője. – Hogy adott esetben egy szilárd test melegítésénél olvadás vagy szublimáció következik-e be, erre a kérdésre a 145. §-ban
kapunk választ.

143. §. Cseppfolyósodás. Kritikus állapot. Ködképződés
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1. A gáz izotermái. Kritikus állapot. A telítetlen gőzök és a gázok telített gőzökké való átalakítása s ezzel cseppfolyósítása a 142. § szerint lényegében
kétféle módon látszik megvalósíthatónak: a gáz állandó nyomáson (vagy térfogaton) való lehűtésével, vagy pedig állandó hőmérsékleten való
összenyomásával. Az utóbbi, egyszerűbbnek tűnő módszerrel szobahőmérsékleten valóban cseppfolyósítható pl. a vízgőz, étergőz, széndioxid,
ammónia stb., számos gáz azonban – pl. a levegő, oxigén, nitrogén, hidrogén stb. – ezen a hőmérsékleten bármilyen nagy nyomás hatására sem
válik cseppfolyóssá. A magyarázatot Andrews vizsgálatai (1869) óta ismerjük: izotermikus összenyomással minden gáz cseppfolyósítható ugyan, de
csak akkor, ha a gáz hőmérséklete egy, az anyagi minőségre jellemző „kritikus hőmérsékletnél” kisebb. Ez a molekuláris elmélet alapján könnyen
belátható. A cseppfolyós halmazállapotra jellemző, hogy a szorosan egymás mellett levő molekulák a köztük ható vonzóerők folytán aránylag szoros
kapcsolatban vannak egymással, ilyen kapcsolat („összeállás”) azonban a gázokban igen heves hőmozgás esetén, azaz bizonyos hőmérséklet felett
nem alakulhat ki.

Andrews vizsgálatai a széndioxid izotermáira vonatkoztak, amelyek a 143,1. ábrán vázolt készülékkel vehetők fel. A kívánt t hőmérsékletű vízfürdőbe
merülő Κ kapillárisban van a széndioxid, amelynek tömege (általános esetben a cseppfolyós és a légnemű fázis együttes tömege) m, térfogata V; a
V térfogat a Cs csavarsajtóval, olaj és higany közvetítésével változtatható, a V-hez tartozó p nyomást az Μ manométer méri.

143,1. ábra -

Néhány izotermát a 143,2. ábra tüntet fel, amelyen az abszcisszatengely a v = V/m fajlagos térfogatnak felel meg. A 0 °C-on felvett izoterma DC
szakaszán a gáznak mint telítetlen gőznek a nyomása C-ig növekszik, itt a gőz telítetté válik, majd további összenyomásnál az állandó nyomásnak
megfelelő CB vízszintes szakaszon fokozatosan lecsapódik; a C-nek megfelelő vC abszcissza a telített gőz, vB pedig a folyadék fajlagos térfogata.39

39 A BG szakasz egy közbülső Εpontjához tartozó állapotban a folyadék és a telített gőz tömegének arányát az  és hosszúságok aránya adja meg: 
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A BA szakasz már a tiszta folyadékra vonatkozik; ez a szakasz igen meredek a folyadék kis összenyomhatósága miatt. A 20 °C-on felvett izoterma
lefutása hasonló, de a vízszintes C'B' szakasz rövidebb, azaz most már a telített gőz vC' és a folyadék vB' fajlagos térfogata kevésbé különböznek
egymástól. A különbség teljesen eltűnik a 31 °C-hoz tartozó „kritikus izotermánál”, amelyen a vízszintes szakasz egy inflexiós ponttá, a Κ kritikus
ponttá zsugorodik össze. A K-nak megfelelő kritikus állapotot jellemző kritikus adatok: a tk vagy Tk kritikus hőmérséklet, a pk kritikus nyomás – amely
a tk-hoz tartozó telítési nyomás –, a vk kritikus fajlagos térfogat, ill. a ϱk = 1/vk kritikus sűrűség. A tk = 31 °C-nál egyre nagyobb hőmérsékleten felvett
izotermákon már az inflexiós pont nyoma is egyre inkább elmosódik, ezek az izotermák egyre jobban megközelítik az ideális gáznál érvényes pv
= const hiperbolákat. A kritikusnál kisebb hőmérsékleteken felvett izotermák vízszintes szakaszainak végpontjait összekötő BB'KC'C görbe, az ún.
határ-görbe azt a tartományt zárja körül, amelyben a cseppfolyós és a légnemű fázis érintkezik egymással.

143,2. ábra -

A fentiekből kitűnik, hogy a széndioxidgáz cseppfolyósítása a 31 °C „kritikus hőmérséklet” felett izotermikus összenyomással nem lehetséges.
Hasonlóan, minden gázhoz tartozik egy kritikus hőmérséklet, amelynél nagyobb hőmérsékleten a gáz bármilyen nagy nyomással sem
cseppfolyósítható; kritikus hőmérséklete felett az anyag nem lehet folyékony halmazállapotban. A cseppfolyósításhoz a gázt legalább a kritikus
hőmérsékletéig le kell hűteni, és legalább a kritikus nyomás alá kell helyezni. A tk-nál alacsonyabb t hőmérsékleten a gáz – az ábráról láthatóan –
már pk-nál kisebb nyomáson, nevezetesen a t-hez tartozó telítési nyomáson cseppfolyósodik. A tk és a pk értékei pl. a
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 ((1). egyenlet)

(a víznél vk = 3,07 cm3/g, ϱk = 0,326 g/cm3); további adatok a függelék 2. táblázatában. A levegőt, a nitrogént, az oxigént és sok más
gázt régebben, amikor a kritikus hőmérséklet fogalmát még nem ismerték, és a megfelelő alacsony hőmérsékleteket sem tudták előállítani,
cseppfolyósíthatatlanoknak gondolták, és ezért „permanens gázoknak” nevezték. Ε gázok cseppfolyósításának gyakorlati kivitelére nézve l. 147. §.

A kritikus állapot fokozatos megközelítésekor, amint láttuk, a folyadék és a gőz fajlagos térfogata és sűrűsége közti különbség fokozatosan csökken,
és a kritikus állapotban zérussá válik. Általánosan, a kritikus állapotban nincsen semmiféle különbség a folyadék és a gőz között, tehát pl. határfelület
(meniszkusz) sincsen, a felületi feszültség zérus, és a párolgási hő szintén zérus. A kritikus állapotnál a cseppfolyós és a légnemű fázis közti átmenet
jól bemutatható egy vastag falú üvegcsővel, amely folyékony és légnemű szén-dioxidot tartalmaz, 0 °C-on a 143,3a ábrán vázolt arányban. Ha a
csövet vízfürdőben melegítjük, 31 °C-on az addig kb. a cső közepén levő meniszkusz eltűnik, a magasabb hőmérsékletről való lehűtés során pedig
31 °C-on újra megjelenik, rövid ideig megfigyelhető ködképződés és jellegzetes „opaleszkálás” kíséretében. Az utóbbi a kritikus állapot közelében
fellépő erős sűrűségingadozások következménye.

A 143,3a ábra esetén a csőben levő folyékony és gáznemű szén-dioxid tömegének aránya a 143,2. ábra Ε pontjának felel meg: 0 °C-on (l.
1. lábjegyzet). Ε „kritikus töltet” melegítésénél, mivel közben az adott térfogatú edényben levő egész széndioxid vE fajlagos térfogata gyakorlatilag
változatlan marad, a 143,2. ábra EK függőleges egyenese mentén haladunk, és így éppen a kritikus pontot érjük el. Ha azonban a csőbe zárt folyadék
tömege 0 °C-on az előzőnél lényegesen több vagy kevesebb (143,3b, ill. c ábra, megfelel a 143,2. ábra E1, ill. E2 pontjának), akkor melegítéskor a
meniszkusz a b) csőben folytonosan emelkedik, a c) csőben pedig süllyed, és kb. 20 °C-on a b) csövet már teljesen folyadék, a c) csövet teljesen
gőz tölti ki; a melegítésnél ugyanis az E1Β' ill. az E2C' egyenes mentén haladva, 20 °C-on a 143,2. ábrán a Β', ill. C' pontba jutunk.

143,3. ábra -
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2. A gáz, a gáz és a folyadék megkülönböztetése és az ezzel kapcsolatban szokásos elnevezések jól áttekinthetők a 143,4. ábrán, a p, ν síkban
felrajzolt kritikus izoterma s a (bal oldali és jobb oldali) határgörbe által meghatározott tartományok alapján. Az egyes tartományokban, ill. az ezeknek
megfelelő állapotokban a kérdéses anyag a következő formákban van jelen, a) A bal oldali határgörbe, a kritikus izoterma és a p tengely között:
folyadék, b) A bal és a jobb oldali határgörbe közötti kétfázisú vagy telítési tartományban: folyadék + telített gőz. Speciálisan a víz esetében ide
tartozik a fehér köd alakjában látható „nedves gőz” is, amely (láthatatlan) vízgőznek és igen kis vízcseppeknek a keveréke, c) A jobb oldali határgörbe
és a kritikus izoterma között: telítetlen gőz, amelyet főleg a víz esetében túlhevített vagy forró gőznek is hívnak; a jobb oldali határgörbe mentén,
főként a víz esetében: „száraz” telített gőz vagy „száraz gőz”, d) A kritikus izoterma felett: a mai értelemben vett permanens gáz, amely a kritikusnál
magasabb hőmérsékletű gázt, tehát izotermikus összenyomással az adott hőmérsékleten nem cseppfolyósítható gázt jelent.

143,4. ábra -

Ha a gázt (gőzt) az ábra α pontjának megfelelő állapotból kiindulva, állandó t1 < tk hőmérsékleten (pl. a CO2-t 25 °C-on) összenyomjuk, akkor a β
pontnál határfelület képződése jelzi a cseppfolyósodás kezdetét, γ -nál már csak folyadék van jelen, úgyszintén pl. a δ állapotban is. Az α-ból a δ
állapotba azonban a kétfázisú tartomány megkerülésével, pl. az αεηδ úton is átvihetjük a gázt: az α-ból kiindulva állandó térfogaton felmelegítjük a t2
> tk hőmérsékletre (pl. a CO2-t 35 °C-ra; αε szakasz), ezen a hőfokon összenyomjuk (εη szakasz), és végül változatlan nyomáson lehűtjük t1-re (ηδ
szakasz). A második, vagyis az αεηδ úton határfelület keletkezése vagy más, a halmazállapotváltozásokra jellemző ugrásszerű változás sehol sem
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észlelhető – a Κ pont felett ugyanis a folyadék és a gáz sűrűsége között nincs különbség –, úgyhogy most a δ állapot gázállapotnak minősíthető. Ez
a körülmény, hogy ti. a folyadék és a légnemű állapot között folytonos átmenet is lehetséges – a kétfázisú tartomány megkerülésével –, arra utal,
hogy a folyékony és a légnemű állapot közt nincsen alapvető különbség.

3. A cseppfolyósodás és a kritikus állapot értelmezése a van der Waals-egyenlet alapján. A jól ismert van der Waals-féle állapotegyenlet, (p + a/v2)
(v – b) = RT, egyszerű átalakításból láthatóan a v-ben harmadfokú egyenlet:

 ((2). egyenlet)

amelynek vagy három, vagy egy valós gyöke van (az utóbbi esetben a másik két gyök fizikai jelentés nélküli, konjugált komplex mennyiség). Ezért
a (2) szerinti izotermák háromféle típusúak lehetnek (143,5. ábra): 1. a Τ = T2 izotermánál minden p értékhez csak egy ν érték tartozik; 2. a Τ =
T1 izotermánál bizonyos nyomástartományban minden p értéknek három ν érték felel meg; 3. a fenti két típusú görbesereget egymástól a Τ = Tk
„kritikus izoterma” választja el, amelynek a Κ (Tk, pk, vk) pontban vízszintes érintője és inflexiós pontja van. Más szóval ez azt jelenti, hogy a Τ =

Tk és p = pk értékeknél vett (2) egyenletnek a vk háromszoros gyöke, azaz (2) így is írható: (v – vk)
3 = 0, vagy  Az utóbbi és a

(2) egyenlet megfelelő együtthatóinak összehasonlításából egyszerű számítással adódik a kritikus adatoknak a van
der Waals-féle a és b állandókkal való összefüggése:

 ((3). egyenlet)

A van der Waals-féle egyenlet közelítő jellege jól kiviláglik abból, hogy (3) szerint minden anyagnál]

 ((4a–b). egyenlet)

lenne, a mérések alapján viszont a Kk „kritikus együttható” értéke pl. a He-nál, N2-nél és a víznél rendre 3,13, 3,42 és 4,46. (Az ideális gázok
állapotegyenlete szerint Kk = 1 lenne.)]
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143,5. ábra -

Míg az elméleti kritikus izoterma és az efelettiek a megfelelő kísérleti izotermákkal (143,2. ábra) kvalitatíve teljesen megegyeznek, addig a Tk alatti
elméleti izotermákon S alakú hurok van a kísérletileg kapott vízszintes egyenes szakasz helyett. Ha azonban az említett hurkot úgy helyettesítjük egy
vízszintes szakasszal, hogy a 143,5. ábrán a két sávozott terület, BGF és FHC egymással egyenlő legyen (ez a termodinamikai úton megindokolható
Maxwell-féle szabály), akkor az így módosított izotermák (pl. ABCD) már a cseppfolyósodást is lényegében a tapasztalatnak megfelelően írják le.
Végeredményben tehát a van der Waals-féle egyenlet bizonyos megközelítéssel nemcsak a légneműt hanem a cseppfolyós állapotra is érvényes.

A van der Waals-egyenletbe vezessük be a p, ν, Τ állapothatározók helyett a pk, vk,, Tk kritikus adatokra vonatkoztatott, dimenzió nélküli]

 ((5). egyenlet)

„redukált állapothatározókat” [azaz a (3) figyelembevételével adódó p = p*pk = p*a/27b2, υ = ν* · 3b, Τ = Τ* · 8a/27Rb mennyiségeket helyettesítsük
be a (p + a/v2) (v – b) = RT egyenletbe]. Az így kapott]

 ((6). egyenlet)

redukált állapotegyenlet formailag semmiféle anyagállandót nem tartalmaz, tehát – ugyanolyan megközelítéssel, mint a van der Waals-egyenlet
– minden anyagra érvényes. Általánosan, azt a valójában csak közelítőleg teljesülő állítást, hogy létezik egy minden anyagra egyaránt érvényes,
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f(p*, v*, T*) = 0 alakú állapotegyenlet, a megfelelő állapotok tételének nevezik. Két anyag akkor van egymásnak megfelelő állapotban (1 és 2), ha

vagyis ha  ]

4. Ködképződés, azaz a gőzmolekuláknak a gőztér belsejében, apró cseppekké való sűrűsödése – kondenzálódása– a tapasztalat szerint csak akkor
következik be az adott hőmérséklethez tartozó telítési, ill. ennél valamivel nagyobb nyomáson, ha a térben apró idegen részecskék, ún. kondenzációs
magvak (ködmagvak) vannak jelen. Az ilyen részecskék, pl. porszemek, füstszemcsék stb. a közelükbe jutó molekulákra – gyakran elektromos
töltésük következtében – vonzóerőt gyakorolnak, s így a cseppekké való összesűrűsödést elősegítik. Ezért képződik könnyebben köd nagy városok,
ipari centrumok közelében. A ködmagvak hatását egyszerűen bemutathatjuk úgy, hogy lombikban vizet forralunk, és a gőzt csövön át kiengedjük;
ha a nyílás közelébe égő gyufát vagy cigarettát tartunk, a nyílásnál sűrű köd keletkezik.

Ködmagvak hiányában a tér gőzzel nagymértékben „túltelíthető”, azaz a térben ekkor jelenlevő túltelített gőz nyomása az adott hőmérséklethez
tartozó telítési nyomás többszörösét is elérheti. A túltelítés a legegyszerűbben adiabatikus expanzióval valósítható meg. Ha pl. dugattyús edényben
levegőnek és telített vízgőznek keveréke van 20 °C-on, és a térfogatot hirtelen 1,3-szorosára növeljük, a gázkeverék (az alább vázolt számítás
szerint) –9 °C-ra lehűl, s ezáltal a gőz mintegy 6-szorosan túltelítetté válik. Ha most a térbe ködmagvak kerülnek, speciálisan pl. úgy, hogy radioaktív
sugárzások α-részecskéi pályájuk mentén ionokat keltenek, a gőz ezekre apró cseppek alakjában lecsapódik, s ily módon a részecskék pályája
láthatóvá válik. Ezen alapszik az atommagfizika egyik legfontosabb műszerének, a Wilson-féle ködkamrának a működése (részletesebben l. az
atomfizikában).

A T1 = 293 °K-03 levegő–vízgőz keverék, amelynél ϰ = cp/cv = 1,4-nek vehető, a V2/V1 = 1,3 „expanziós viszonynak” megfelelő térfogat-növekedésnél
lehűl a (122,10) szerinti T2/T1 = (V2/V1)1–ϰ-ból adódó T2 = 264°K = – 9°C-ra. Ezen a hőfokon a vízgőz – amely ködmagvak hiányában nem csapódott
le – a 20°C-hoz tartozó p1 = 17,5 torr telítési nyomás helyett (a p2V2/T2 = p1V1/T1-ből kapott) p2 = 12,1 torr nyomással rendelkezik, viszont – 9 °C-on
a telítési nyomás a gőztáblázat alapján csak  tehát valóban 12,1/2,1 ≈ 6-szoros túltelítés jön létre.

144. §. A levegő nedvessége

Az atmoszféra levegőjének az álló- és a folyóvizek s a nedves talaj párolgása miatt mindig van bizonyos vízgőz- vagy páratartalma, más szóval
nedvessége; mérésével a higrometria foglalkozik. A vízgőztartalom egyik mértéke az ún. abszolút nedvesség (f), a V térfogatú levegőben levő vízgőz
m tömegének és V-nek a hányadosa: f = m/V, amelyet rendszerint g/m3-ben fejeznek ki.

Mérésére pl. a Regnault-féle abszorpciós higrométer szolgálhat (144,1. ábra). A C edényből kiengedett, ismert V térfogatú víz helyébe ugyanakkora
térfogatú levegő áramlik be a nedvszívó anyagot – pl. kalciumkloridot, foszforpentoxidot – tartalmazó A és Β csöveken keresztül. A V térfogatú
levegőben foglalt vízgőz m tömegét az A cső tömeggyarapodása adja meg; a Β cső megakadályozza, hogy a C palackból vízgőz jusson az A
mérőcsőbe. Adott t hőmérsékleten az abszolút nedvesség lehető legnagyobb értéke (f0) – a túlhűtés lehetőségétől eltekintve – a telítettség állapotának
felel meg, amelyben a vízgőz részleges nyomása egyenlő a t-hez tartozó telítési nyomással. Az f0 a t-vel növekszik, pl. 0, 15 és 30 °C-on f0 rendre
4,84, 12,8 és 30,3 g/m3, l. a függelék 4. táblázatát.
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144,1. ábra -

A relatív nedvesség (φ) az f abszolút nedvességének és az adott hőmérsékleten lehetséges legnagyobb f0 nedvességnek a viszonya; a φ tehát
megadja, hogy a vizsgált térfogatú levegőben levő vízgőz tömege (m) hányadrésze annak a vízgőztömegnek (m0), amely a levegőt az adott
hőmérsékleten telítené. Mivel a vízgőz közönséges hőmérsékleten egészen a telítésig jó megközelítéssel követi a pV = mRT gáztörvényt, a relatív
nedvesség m/m0 helyett a ténylegesen jelenlevő vízgőz p (parciális) nyomásának és az adott t hőmérséklethez tartozó p0 telítési nyomásnak
hányadosaként is kifejezhető:

 ((1). egyenlet)

itt a t index a későbbiek miatt a t hőmérsékletre utal.

A relatív és az abszolút nedvesség egyaránt meghatározható annak a hőmérsékletnek, az ún. harmatpontnak (τ) megmérésével, amelyre az adott
t hőmérsékletű levegőt le kell hűtenünk ahhoz, hogy a vízgőz telítetté váljék, s így a lecsapódás megkezdődjék, A r mérésére szolgáló harmatpont-
higrométereknél a lecsapódás kezdete rendszerint egy fényes felület elhomályosodásából észlelhető. Ilyen higrométer pl. a Daniell-féle és az újabb
Lambrecht-féle higrométer; az utóbbi fő része az előlapján fényesre csiszolt, félig éterrel megtöltött fémdoboz, amelybe hőmérő és egy cső nyúlik be
(144,2. ábra). Ha a csövön át levegőt fújtatunk, az éter párolgása miatt a doboz és a vele érintkező levegő lehűl. Az előlap alsó részén levő Β bevágás
azt eredményezi, hogy a harmatpont elérésekor a vízgőz először az Ε előlap középső részén csapódik le, e résznek az elhomályosodása az alsó, még
fényesen maradt résszel összehasonlítva jól felismerhető, s így a hőmérőn a harmatpont a kellő pillanatban leolvasható. A τ harmatpont ismeretében

a vízgőztáblázatból kikereshetjük a τ-hoz tartozó p0τ és az adott t hőmérséklethez tartozó p0t telítési nyomásokat (valamint a megfelelő f0τ és f0t
telítési sűrűségeket is). Mivel a harmatpont jelentése szerint az (1)-ben szereplő pt nyomás p0τ-val egyenlő, a keresett relatív nedvesség: φ = p0τ/
p0t; pl. t = 20 °C és τ = 15 °C esetén a függelék 4. táblázata alapján φ = 12,8/17,5 = 73%.
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144,2. ábra -

A keresett abszolút nedvesség: ft ≈ f0τ, pontosabban ft = f0τ (273° + τ)/(273° + t). A definíció szerint ugyanis, ha a Vt és egyúttal a Vτ térfogatú
levegőben foglalt vízgőz tömege m, ft = m/Vt, és f0τ =m/Vτ, tehát ft = f0τ Vτ/Vt; mivel pedig a harmatpontra való lehűtésnél a nyomás állandó (1 atm)
maradt, az állapotegyenlet alapján Vτ/Vt = Tτ/Tt = (273° + τ)/(273° + t). Az így korrigált ft-vel a relatív nedvesség: φ = ft / f0t.

Más elven alapszanak a főként a meteorológiai állomásokon alkalmazott pszichrométerek. Az eredeti August-féle pszichrométer (1828) tökéletesített
kivitelének, az Assmann-féle „szellőző pszichrométernek” szerkezete a 144,3. ábrán látható. Az A és Β egyforma hőmérők közül Β gömbjét nedves
tüllháló veszi körül; a hőmérőket a rendszertelen légáramoktól és a sugárzástól az F fémház védi, amelyen a kis V ventillátor levegőt szív keresztül. A
B-t körülvevő tüllről a víz annál gyorsabban párolog, s így Β annál jobban lehűl, minél szárazabb a levegő. A leolvasott tA – tB hőmérsékletkülönbségből
empirikus táblázatok segítségével a levegő (abszolút és relatív) nedvessége meghatározható.
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144,3. ábra -

A hajszálhigrométerben (144,4. ábra) a zsírtalanított, kifeszített hajszál a levegő relatív nedvességével növekvő mértékben megnyúlik, kis
hőmérsékleti közben a hőmérséklettől csaknem függetlenül. A megnyúlást emelőáttétel mutatóra viszi át, amely a hitelesített skálán a relatív
nedvességet százalékokban jelzi. A műszert időnként ellenőrzés céljából vízgőzzel telített térbe teszik, amelyben 100%-ot kell mutatnia; az esetleges
eltérés a szálat feszítő csavarral korrigálható. A hajszálhigrométert megfelelő írószerkezettel ellátva a nedvesség regisztrálására is alkalmazzák.
– Más típusú nedvességmérőkben a nedvességnek a higroszkopikus anyagok egyes jellemzőire (pl. törésmutató, elektromos vezetőképesség,
dielektromos állandó) való befolyását használják fel.
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144,4. ábra -

A levegő nedvességének a meteorológiai vonatkozásokon (151. §) kívül fontos szerepe van az élő szervezetek fejlődésénél. Az emberi tüdő normális
működéséhez a relatív nedvességnek 40% és 75% között kell lennie.

145. §. A halmasállapot-változások (fázisátmenetek) áttekintése. A fázisszabály

1. Fázisdiagram; hármaspont. Valamely tiszta anyag viselkedése a halmazállapot-változások szempontjából jól áttekinthető a 141. és a 142. §-
ban megismert olvadási, szublimációs és gőznyomásgörbét együttesen feltüntető p – Τ diagram (állapot- vagy fázisdiagram) alapján. Az említett
három nyomásgörbének általában – egyes kivételes viselkedésű anyagoktól eltekintve – egy közös pontja van: a 145,1. és 2. ábrákon H. Mivel
ugyanis a szublimációs görbe mentén a szilárd és a légnemű fázis, a gőznyomásgörbe mentén pedig a cseppfolyós és a légnemű fázis egymással
egyensúlyban van, a két görbe Η közös pontjában mind a három fázisnak egyensúlyban kell lennie egymással, azaz a szilárd és a cseppfolyós fázis
egyensúlyát ábrázoló olvadásgörbének is át kell a Η ponton mennie. Eszerint a Η „hármaspontnak” megfelelő álladóiban – és csak ebben – a három
fázis egymással egyensúlyban van. A hármaspont adatai pl.

 ((1). egyenlet)
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Hogy a víz hármaspontjának valamivel 0 °C felett kell lennie, az könnyen belátható. 0 °C-on a psz szublimációs nyomás és a pg gőznyomás egyaránt
kb. 4.6 torr, a jég p0 olvadási nyomása viszont 760 torr, és így a hőmérsékletnek kissé nagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy a T-vel igen gyorsan
csökkenő p0 nyomás (ΔΤ/Δp0 ≈ –0,01 °C/atm, l. 141. §) a p0 = pg = psz ≈ 4,6 torr értékre süllyedjen.

A három nyomásgörbe a p–V síkot három tartományra osztja, amelyek az anyag (stabilis) szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotához
tartoznak.40 A szublimációs görbe Τ = 0 °K-tól a Η hármaspontig, a gőznyomásgörbe Η -tól a Κ kritikus pontig terjed; a Κ végpont annak felel
meg, hogy a kritikusnál magasabb hőmérsékleteken cseppfolyós állapot nincsen, ill. nem különböztethető meg a légnemű állapottól (143. §). A Η-
nál kezdődő olvadásgörbe igen meredeken emelkedik, és a legtöbb anyagnál (pl. a CO2-nél is) jobbra hajlik, a víznél azonban balra, mert a jég
olvadáspontja növekvő nyomással csökken. Az állapotdiagram és a hármaspont néhány konkrétebb jelentését röviden a víz és a széndioxid példáján
(145,1. és 2. ábra) mutatjuk meg.

145,1. ábra -

40 A labilis állapotokra – a túlhűtött és a túlhevített folyadékra, valamint a túltelített gőzre – meggondolásaink nem vonatkoznak.
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145,2. ábra -

A víz esetében az ábráról azonnal látható, hogy a szilárd állapot, a jég nem létezhetik th = 0,01 °C-nál nagyobb hőmérsékleten, másrészt stabilis
folyékony állapot nem létezhetik ph = 4,6 torrnál kisebb nyomáson. Ha tehát a jeget ennél kisebb, pl. 2 torr állandó nyomáson melegítjük, a jég nem
olvad meg, hanem szublimál, éspedig a szublimációs görbe ama pontjához tartozó hőmérsékleten, amelynél a p = 2 torrnak megfelelő vízszintes
egyenes a görbét metszi. A p > 4,6 torrnál nagyobb nyomáson való melegítésnél viszont szublimáció helyett olvadás következik be, a p = const
egyenes és az olvadási görbe metszéspontjának megfelelő hőmérsékleten.

A széndioxid a 145,2. ábra szerint nem lehet (stabilisán) folyékony állapotban sem a th = – 56,6 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleteken, sem a ph
= 5,3 at-nál kisebb nyomásokon. A szénsavpalackokban szobahőmérsékleten kb. 60 at nyomáson folyékony és gőznemű CO2 van egymással
egyensúlyban, ennek az állapotnak tehát a p–Τ diagramon a gőznyomás-görbe α pontja felel meg. A palack szelepének kinyitása után a gázsugárként
kiáramló, bársonyzacskóban félfogott CO2 a gyors kitágulás és párolgás következtében annyira lehűl, hogy a zacskóban szilárd széndioxid keletkezik.
Ennek a „szénsavhónak” a hőmérséklete, ha a zacskóban a „hó” feletti CO2 gőz nyomása 1 atm, a szublimációs görbe 1 atm-hoz tartozó β pontjának
megfelelően –79 °C. Szabad levegőn, különösen pedig csökkentett nyomáson a szénsavhó gyorsan szublimál, és így hőmérséklete tovább csökken,
mert a szublimációhoz szükséges hő magától a szilárd anyagtól vonódik el. A szénsavhó vagy (krétakeménységű tömbökké sajtolva) „száraz jég”
gyakran használt, hatásos hűtőszer.
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2. Több módosulattal rendelkező anyag fázisdiagramja az előzőknél bonyolultabb. Pl. a kén esetében annak megfelelően, hogy a szilárd kénnek a
rombos és a monoklin rendszerben kristályosodó módosulata van,41 a fázisdiagram 6 görbéből áll (l. a vázlatos 145,3. ábrát): a és b a monoklin, ill. a
rombos módosulat szublimációs görbéje, e és f ennek a két módosulatnak az olvadásgörbéje, c a folyékony kén gőznyomásgörbéje, és d a két szilárd
fázis közti átalakulás görbéje. A halmazállapot-változásoknál megismert fogalmak és törvények az utóbbi fajta átalakulásra is érvényesek: A választott
p nyomáshoz tartozó Τ átalakulási pontot (hőmérsékletet) a d átalakulási görbe, Τ = Τ (p) adja meg; e görbe iránytangense, a Τ hőmérsékleten az
1 (rombos) módosulat tömegegységének a 2 (monoklin) módosulatba való átviteléhez szükséges L átalakulási (módosulatváltozási) hő, valamint a
v2–v1 fajlagos térfogatváltozás között a (141,1) Clausius–Clapeyron-egyenlet áll fenn.

145,3. ábra -

A 145,3. ábrával kapcsolatban a részleteket megelőzve, azt emeljük ki, hogy a kénnek több hármaspontja van, „négyespontja” azonban nincsen, azaz
a kénnél – és általánosan, az allotrop vagy polimorf tiszta anyagoknál – háromnál több fázis nem lehet egymással egyensúlyban. Ez az eredmény
az alább ismertetendő „fázisszabály” egyik következménye.

41 Ha egy kémiai elem, ill. vegyület több szilárd módosulatban fordulhat elő, allotrópiáról, ill. polimorfiáról beszélünk. A polimorf anyagok közé tartozik a víz is: a közönséges jégen kívül – több ezer
atm, a 145,1. ábrán már nem feltüntetett nyomásokon – még hatféle jégmódosulat ismeretes (pl. 20 000 atm-nál az ott stabilis módosulat olvadáspontja +76 °C, 39 000 atm-nál +192 °C!).
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3. A Gibbs-féle fázisszabály (helyesebben fázistörvény, 1878) általános összefüggést állapít meg egy termodinamikai rendszer valamelyik egyensúlyi
állapotában jelenlevő, fizikailag homogén részek vagy fázisok száma (F), az ebben az állapotban szabadon választható állapothatározók vagy
szabadsági fokok száma (Sz) és a rendszer képzésében részt vevő független alkotórészek (anyagok) vagy komponensek száma (K) között.
Nevezetesen, a fázisszabály:

 ((2). egyenlet)

A fázisszabály, a termodinamika főtételeiből levezethető, de erre, valamint a komponens, a fázis és a szabadsági fok fogalmának részletesebb
megvilágítására itt nem térhetünk ki, csupán néhány egyszerű példára szorítkozunk.

Α Η2O – és ugyanígy a CO2 vagy a kén – egykomponensű rendszert alkot (K = 1), tehát (2) szerint most F + Sz = 3. Ha a rendszer csak egy fázisban
(F = 1), pl. gőzállapotban van jelen, amelynek a 145,1. ábrán a „gőz”-tartomány felel meg, akkor nyilvánvalóan a p nyomás is és a Τ hőmérséklet is
bizonyos határokon belül tetszés szerint változtatható anélkül, hogy a „gőz”-tartományból kilépnénk; ez azt jelenti, hogy Sz = 2, azaz valóban: F +
Sz = 1 + 2 = 3. – Két fázis (F = 2), pl. a víz és a vízgőz egyensúlyának a p = p(T) gőznyomásgörbe felel meg, úgyhogy most p és Τ közül csak az
egyik választható szabadon, a másikat a görbe már meghatározza; ebben az esetben tehát Sz = 1, és így F + Sz = 1 + 2 = 3. – Három fázis (F =
3) csak meghatározott p és Τ értéknél, a hármaspontban lehet egymással egyensúlyban, úgyhogy most Sz = 0, F + Sz = 3 + 0 = 3. – Négy fázis (F
= 4) egymással való egyensúlya (2) szerint csak többkomponensű rendszereknél – pl. sók vizes oldatainál – lehetséges, mert hiszen a 4 + Sz = Κ
+ 2 egyenlet csak  teljesülhet; Κ = 2-nél Sz = 0, azaz „négyespont” lép fel.

4. A termodinamikai rendszerek osztályozása a fázisszabály alapján, a) A komponensek száma szerint, mint már említettük, egy- és többkomponensű
rendszerek különböztethetők meg; az utóbbiak lehetnek binér (K = 2), ternér (K = 3) stb. rendszerek, b) A jelenlevő fázisok száma szerint beszélhetünk
egyfázisú vagy (fizikailag) homogén rendszerekről, másrészt többfázisú vagy (fizikailag) heterogén rendszerekről, c) A szabadsági fokok száma
szerint az Sz = 0, 1, 2, … esetben a rendszert és az egyensúlyi állapotot is rendre invariáns (nonvariáns), monovariáns (univariáns) és divariáns
stb. rendszernek, ill. egyensúlynak szokták nevezni.

146. §. Oldatok, elegyek és halmazállapot-változásaik

A két vagy több tiszta anyagból álló többkomponensű rendszerek – keverékek, elegyek, oldatok, ötvözetek – termodinamikai viselkedése általában
sokkal változatosabb és bonyolultabb, mint az eddigi tárgyalásunk legnagyobb részében alapul vett tiszta anyagoké. A következőkben ebből a nagy
és részleteiben inkább a fizikai kémiába sorolt tárgykörből csak néhány fogalom és egy-két egyszerűbb törvényszerűség ismertetésére szorítkozunk.

1. Oldatnak nevezzük általában két vagy több tiszta anyagnak olyan, folyékony vagy szilárd halmazállapotú és fizikailag homogén keverékét (elegyét),
amelyben a komponensek keverési aránya – legalábbis bizonyos határok között – folytonosan változtatható.42 Közelebbi megjelölés hiányában
oldatokon rendszerint folyékony oldatokat értünk; a kristályos szilárd oldatokat más néven elegykristályoknak hívjuk. Az említett fizikai homogenitás
azt jelenti, hogy a közönséges vagy valódi oldatokban a komponensek molekuláris eloszlásban, kb. 1–10 Å átmérőjű molekulák vagy gyakran

42 A légnemű halmazállapotban az oldatoknak a gázelegyek (gázkeverékek) felelnek meg (115. §). – Sokan csak az olyan elegyet hívják oldatnak, amelyben az egyik komponens tömege jóval nagyobb
a többinél (l. alább), úgyhogy pl. a víz és az alkohol kb. fele-fele arányú homogén keverékét elegynek nevezik oldat helyett.
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ionok alakjában vannak jelen, míg a kolloid oldatok kb. 10–5000 Å átmérőjű makromolekulákat (pl. fehérjemolekulákat) vagy molekulakomplexeket
tartalmaznak, amelyek – a kb. 20 Å -nál nagyobb átmérőjűek – ultramikroszkóppal megfigyelhetők.

Ha folyadékban a kolloid részecskéknél nagyobb, közönséges mikroszkóppal vagy esetleg szabad szemmel is látható részecskék oszlanak el (pl.
homokszemek a vízben), akkor szuszpenzióról beszélünk, két nem keveredő folyadék pedig – pl. víz és olaj, összerázás után – finom eloszlásban
apró cseppeket tartalmazó emulziót képezhet. A szuszpenziókat és emulziókat már nem az oldatok, hanem a heterogén keverékek közé sorolják. Egy
másik felosztás szerint, a valamilyen közegből és a benne szétoszlott sok részecskéből álló rendszert diszperz rendszernek nevezve, a részecskék
mérete alapján a szuszpenziók és emulziók az ún. durva diszperzitású, a kolloidok egy csoportja a kolloid diszperzitású, a közönséges oldatok pedig
a molekuláris diszperzitású rendszerek közé tartoznak.

Az oldat (elegy) összetétele az egyes komponensek koncentrációjával jellemezhető, amelyet többféleképpen szoktak megadni. Legyen az i-edik

komponens molekulasúlya Mi, tömege mi, molekuláinak száma ni, úgyhogy a tömegű oldatban összesen  számú molekula van. Mivel mi,
pl. grammban is és molban is kifejezhető, a félreértések elkerülése végett legyen mi = mi,g gramm = mi,mol mol, ahol tehát mi,g és mi,mol = mi,g/Mi
puszta számok (és ni = 6,02 · 1023 mi,mol, l. 130. §). Ezekkel a jelölésekkel az i-edik komponensre vonatkozólag a

 ((1). egyenlet)

 ((2). egyenlet)

Az egyszerűség kedvéért csak két komponensből állónak feltételezett, azaz binér oldatban a nagyobb koncentrációjú komponenst, ill. folyékony
és szilárd anyag elegyítésénél mindig a folyadékot oldószernek (o), a másik komponenst oldott anyagnak (a), az a koncentrációját pedig az oldat
koncentrációjának vagy töménységének is hívjuk. Ezt az említett súly- vagy molszázalék helyett sokszor az ma/V „tömegkoncentrációval” adják meg
– V az oldat térfogata –, pl. gramm/100 cm3-ben. Leginkább azonban ma-t molban, V-t literben fejezi ki, és ebben az esetben (az ma = ma,mol, mol,
V = Vl liter jelölésekkel) az ún. moláris térfogati koncentráció vagy molaritás:

 ((3). egyenlet)

Az 1 mol/liter koncentrációjú oldat 1 molos (moláris) oldat, a 0,1 mol/l-es oldat tizedmolos oldat stb. Mivel V s így c is függ a hőmérséklettől és a
nyomástól, a koncentrációt c helyett gyakran az 1000 gramm oldószerben feloldott anyag moljainak számával jellemezzük. Ha tehát m0,g gramm
oldószerben ma,mol mol tömegű oldott anyag van, az ún. moláris súlykoncentráció vagy molalitás:

 ((4). egyenlet)
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Az egyenlő c-jű ekvimoláris oldatok egyenlő térfogatai és ugyanígy az egyenlő  ekvimolális oldatok egyenlő tömegű oldószerei egyenlő számú
„oldott molekulát” tartalmaznak.

Az oldat telített, ha koncentrációja az adott hőmérsékleten és nyomáson általában lehetséges legnagyobb érték; előfordulhatnak túltelített oldatok
is, de ezek állapota – a túlhűtött folyadékokéhoz hasonlóan – nem stabilis. A telítetlen oldatok közül az igen nagy, ill. igen kis koncentrációjúakat
tömény, ill. híg oldatoknak hívjuk. Az oldhatóság mértéke a telített oldat koncentrációja. A szilárd anyagok folyadékokban való oldhatósága a
hőmérséklettel a legtöbb esetben növekszik, úgyhogy telített oldat lehűtésénél az oldott anyag egy része kikristályosodik; ezen alapszik a szilárd
anyagok „átkristályosítással” való tisztítása. A gázok oldhatóságára nézve l. 147. §.

Az oldás általában felmelegedéssel, ill. lehűléssel jár (pl. kénsav, ill. kősó oldása vízben), más szóval az óldáshő – az oldott anyag tömegegységére
vonatkoztatott és az oldószer mennyisége szerint többféleképpen is definiálható hőmennyiség – pozitív is és negatív is lehet. Az oldásnál
ugyanis egyrészt a molekuláris vonzóerők ellenében kell munkát végezni az oldandó szilárd vagy cseppfolyós anyag molekuláinak egymástól való
eltávolításához, másrészt pedig a molekuláris vonzóerők végeznek munkát az oldott anyag és az oldószer molekulái közti laza kötés létrejötténél;43

az előbbi munka hőelvonással, az utóbbi hőfejlődéssel kapcsolatos, és így az oldási hő aszerint pozitív vagy negatív, amint a hőfejlődés vagy a
hőelvonás a nagyobb.

2. Híg oldatok forráspontja, fagyáspontja és gőznyomása. Csupán azzal a legfontosabb esettel foglalkozunk, amikor az oldatból a párolgásnál
és a forrásnál gyakorlatilag csak a tiszta oldószer alakul gőzzé, a fagyásnál pedig a híg oldatból szintén csak a tiszta oldószer kristályosodik ki.
Hangsúlyozzuk, hogy az oldat forráspontján azt a hőmérsékletet értjük, amelyen melegítéskor az oldatban az első gőzbuborékok keletkeznek, az
oldat fagyáspontján pedig azt a hőmérsékletet, amelyen hűtéskor az oldatból az első kristályok kiválnak. A mérések szerint az említett típusú oldatok
Τ forráspontja mindig nagyobb, a T' fagyáspont pedig mindig kisebb a tiszta oldószer T0 forrás-, ill. T'0 fagyáspontjánál, nevezetesen fennállnak
a Raoult-törvények (1886): Híg oldatoknál mind a forráspontemelkedés (T – T0), mind a fagyáspontcsökkenés (T'0 – T') arányos az oldat moláris
(súly-) koncentrációjával:

 ((5a–b). egyenlet)

ahol Κ és K' az oldott anyagtól független, csak az oldószerre jellemző állandók.44 A víz esetében a Κ moláris forráspontemelkedés (vagy
„ebullioszkópos állandó”) számértéke 0,52, a Κ' moláris fagyáspontcsökkenésé (vagy „krioszkópos állandóé”) 1,86, úgyhogy az 1000 g vízben pl.
0,1 mol = 34 g nádcukrot tartalmazó oldatnál T–T0 = 0,052 °C és T'0–T' = 0,186 °C. A forrás- vagy fagyáspontváltozásnak pontos, pl. Beckmann-
hőmérővel való megmérésével az (5a-b) törvények molekulasúly-meghatározásra használhatók fel.

A forrás- és a fagyáspontváltozás arra vezethető vissza, hogy az oldat telített gőzének nyomása (p) kisebb, mint a tiszta oldószer telített gőzének
nyomása (p0) ugyanazon a hőmérsékleten, A p0 – p gőznyomáscsökkenés kvalitatív értelmezése röviden a következő. A párolgáskor az oldat felszínét
– ha az oldott anyag nem illékony – csak az oldószer molekulái hagyják el, de mivel az oldószer-molekulák egy részét az oldott anyag molekulái

43 Az oldott anyag és az oldószer gyakran kis stabilitású vegyületeket alkot; ezek az ún. szolvátok, vizes oldatok speciális esetében hidrátok.
44 Az elektroliteknél, pl. a NaCl vizes oldatánál látszólag eltérések mutatkoznak az oldott anyag molekuláinak disszociációja miatt (137. §, 3. lábjegyzet).
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megkötik,2 az időegység alatt kilépő molekulák száma s így a kialakuló egyensúlyban a gőzfázisban levő molekulák száma is kisebb, mint tiszta
oldószer esetében lenne.

A mérések alapján híg oldatoknál a (p0 – p)/p0 relatív gőznyomáscsökkenés egyenlő az oldott anyag moltörtjével, azaz (2) szerint na/(n0 + na)-val.
Ez a gőznyomáscsökkenésre vonatkozó Raoult-törvény:

 ((6). egyenlet)

A gőznyomáscsökkenéssel a forrás- és a fagyáspontváltozás egyszerűen értelmezhető, pl. vizes oldat esetében a 146,1. ábra alapján. Mivel a
folyadék normális forráspontja az a hőmérséklet, amelyen a telített gőz nyomása eléri az 1 atm-t, a víz forráspontja az ábrán megjelölt T0 (100 °C),
az oldaté pedig – mivel az oldat gőznyomásgörbéje alacsonyabban fut a vízénél – a T0-nál nagyobb Τ. A fagyáspontnál a szilárd és a cseppfolyós
fázis gőznyomásának ugyanannak kell lennie, tehát a víz fagyáspontja az ábrán megjelölt T'0 (0 °C), az oldaté viszont az ennél kisebb T'. Az itt nem
részletezendő kvantitatív meggondolásokkal (6)-ból levezethetők az (5a-b) törvények, és ezekben a K, ill. a K' állandó az oldószer forráspontjával és
párolgási hőjével, ill. fagyáspontjával és olvadási hőjével fejezhető ki. A (6)-ból egyébként levezethető az ozmózisnyomás (137,5a-b) törvénye is.

146,1. ábra -

3. Elegyek és oldatok forrása és fagyása. Az elegyek vagy tetszőleges összetételű oldatok forráspontja (értve ezen a forrás kezdetekor mért
hőmérsékletet!) általában az összetételtől, azaz a komponensek keveredési arányától függ. Ha meghatározott összetételű elegy forrni kezd, a
folyadékból a különböző komponensek molekulái általában nem az eredeti összetételnek megfelelő arányban távoznak el. Ezzel magyarázható
az a tapasztalat, hogy az elegyek forrása közben általában változik az elegynek és a belőle keletkező gőznek az összetétele, és így a forrási
hőmérséklet is, amely tiszta anyag esetében tudvalevően állandó marad. A forrási hőmérséklet megfigyelésével tehát általában ellenőrizhető, hogy
gyakorlatilag tiszta anyaggal vagy eleggyel, illetve szennyezett anyaggal van-e dolgunk. Azon a tényen továbbá, hogy a forralt folyadék gőzében
az „illékonyabb” (nagyobb, gőznyomású, kisebb forráspontú) komponens koncentrációja általában nagyobb mint a folyadékban, alapszik több
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fontos eljárás a folyadékok tisztítására és elegyeknek összetevőikre való szétválasztására. Ilyen eljárások a forralt folyadék gőzének hűtéssel való
cseppfolyósításából álló desztillálás és válfajai (frakcionált desztilláció, vákuumdesztilláció, rektifikáció; a részletek messze vezetnének).

Az A és Β komponensekből álló elegy Τ forráspontjának az összetételtől, pl. a nagyobb forráspontú Β anyag súlyszázalékától való függését az ún.
forrásdiagram tünteti fel, amely többnyire a 146,2. ábrán vázolt típusú, ΤA-tól TB-ig monoton emelkedő görbe. Az ábra szerint pl. 40% Β összetételnél
az elegy az α ponthoz tartozó Ta hőmérsékleten kezd forrni, és ezen a hőmérsékleten a gőzben (a β pontnak megfelelően) a Β csak kb. 10%-ban
van jelen. A melegítés folytatásánál tehát a folyadékban a Β koncentrációja egyre nagyobb, s ezzel a forráspont egyre magasabb lesz. Vannak
olyan elegyek is, amelyek forrásgörbéje bizonyos összetételnél maximumot vagy minimumot mutat. Az ilyen összetételű „azeotrop elegy” [pl. 96
(térfogat-)% alkohol + 4% víz] forrásakor az összetétel és a hőmérséklet állandó marad; akárcsak egy tiszta anyag forrásakor.

146,2. ábra -

A forrásponthoz hasonlóan a folyékony elegyeknek, oldatoknak, ötvözetek olvadékainak fagyáspontja (azaz lehűtés esetén az első kristályok
kiválásakor mért hőmérséklet!) általában az összetételtől függ. Egy meghatározott összetételű elegy fagyásának kezdetekor a különböző
komponensek rendszerint nem az eredeti összetételnek megfelelő arányban kristályosodnak ki, ennélfogva a folyékony elegyek megszilárdulása (és
hasonlóan a szilárd elegyek olvadása) közben általában változik az elegy összetétele s így hőmérséklete is. Az elegyek tehát rendszerint bizonyos
hőmérsékleti intervallumban fagynak, ill. olvadnak meg, nem pedig egy meghatározott hőmérsékleten, mint a tiszta anyagok.

Vannak azonban olyan meghatározott, ún. eutektikus összetételű elegyek vagy keverékek (oldatok, ötvözetek), amelyek változatlan összetétel mellett
és meghatározott hőmérsékleten, az egyes komponensek fagyáspontjánál alacsonyabb „eutektikus hőmérsékleten” fagynak, ill. olvadnak meg, tehát
a fagyás és az olvadás szempontjából a tiszta anyagokhoz hasonlóan viselkednek. Eutektikus oldat pl. a 23 súlyszázalékos konyhasóoldat (23%
NaCl + 77% H2O), fagyáspontja –21 °C. Eutektikus ötvözetre példa a 60% Bi + 40% Cd ötvözet, amely 146 °C-on olvad, míg a bizmut 271, a kadmium
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pedig 321 °C-on. A Wood-féle ötvözet olvadáspontja 68 °C, bár mindegyik alkatrésze (Bi, Pb, Cd, Sn) 230 °C felett olvad! Az olvadáspont és az
összetétel kapcsolatát tanulmányozó termikus analízis egyebek közt a kohászatban nagy jelentőségű.

Az A és Β komponensekből álló elegy Τ olvadás-, ill. fagyáspontjának az összetételtől való függését ábrázoló olvadásdiagram sok esetben (pl. a
bizmut–kadmium olvadéknál) a 146,3. ábrán vázolt típusú. Mind az AE, mind a BE görbe kezdeti, az A és Β közelében még lineáris szakasza a
fagyáspontcsökkenés Raoult-féle törvényének felel meg. A diagram alapján pl. a 20% Β összetételű folyékony elegy Tα hőmérsékletről való fokozatos
lehűtésénél a fagyás a következőképpen megy végbe. Az ábrán az αβ szakaszon haladva, a Tβ hőmérsékleten megkezdődik az A komponens
kikristályosodása, miáltal a folyadék B-ben egyre töményebb s így a fagyási hőmérséklet egyre alacsonyabb lesz. Ez a folyamat egészen az Ε
eutektikus pontnak megfelelő cBE eutektikus összetétel és TE eutektikus hőmérséklet eléréséig tart.45 További hűtésnél TE mindaddig állandó marad,
míg a folyékony elegy teljes egészében szilárddá nem válik. A megszilárdulásnak ebben a szakaszában már mindkét komponens kikristályosodik,
úgyhogy apró A és Β kristályokból álló, eutektikus összetételű inhomogén keverék, ún. eutektikum keletkezik. Ha az α helyett az EB feletti α' pontnak
megfelelő összetételű elegyet hűtjük le, a folyamat teljesen hasonló, csak A és Β szerepet cserélnek; ha pedig az elegy összetétele már kezdetben is
eutektikus volt, ez az elegy nyilván teljes egészében a TE eutektikus hőmérsékleten szilárdul meg. – Az AE görbe a folyékony oldat és az A kristályok,
az EB görbe pedig a folyékony oldat és a Β kristályok közti egyensúlynak felel meg. Az ábra öt tartományra osztható, amelyeknek jelentését az
ábrán tüntettük fel.

45 Pl. az A = Bi, Β = Cd esetben tE = 146°C, cB,E = 40%; a konyhasó vizes oldatánál (A = Η2Ο, Β = NaCl, tE = –21°C, cb,e = 22,4%) az EB görbe gyakorlatilag cB ≈ 26%-nál véget ér a korlátozott
oldhatóság miatt.
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146,3. ábra -

A binér elegyek olvadásdiagramja akkor a 146,3. ábrán feltüntetett típusú, ha az A és Β összetevők egymással sem vegyületeket, sem
elegykristályokat nem képeznek. Vegyületek vagy elegykristályok keletkezése esetén az olvadásdiagramok bonyolultabbak. [Az elegykristályoknál a
Β komponens részecskéi elhelyezkedhetnek az A komponens kristályrácsában, az A részecskék helyén vagy e részecskék között. Az előbbi esetben
a kristály szubsztituciós elegykristály (pl. az arany–ezüst ötvözet), az utóbbi esetben interszticiós elegykristály (pl. a vas–szén ötvözetek közül a
martenzit, amelynek képződésén az acéledzés alapszik).]]

Az oldódással párosult olvadáson alapszanak az alacsony hőmérsékletek egyszerű előállítására használt hideg- vagy hűtőkeverékek. Ha hóval vagy
apróra tört jéggel pl. konyhasót keverünk össze, a jég megolvad, és a só oldódik; mindkét folyamathoz hő szükséges, amely magától a rendszertől
vonódik el, úgyhogy az erősen lehűl. Legnagyobb mértékű a lehűlés az eutektikus keverékeknél, amelyek hőmérséklete az eutektikus hőmérsékletre
száll le. Így pl. 100 g jég és 31 g konyhasó keverékével –21 °C, 100 g jég és 143 g kalciumklorid (CaCl2 · 6 H2O) keverékével –55 °C érhető el.

147. §. Gázok abszorpciója és adszorpciója

Abszorpciónak vagy elnyelésnek nevezzük a gázok folyadékokban és szilárd testekben való – kémiai átalakulás nélküli – oldódását. Közismert példa
erre az ásványvizek és a sör széndioxid-tartalma, továbbá az a tény, hogy a halak a lélegzésnél a vízből O2-t, a vízi növények CO2-t vesznek fel.
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Ha folyadék p nyomású gázzal kerül érintkezésbe, a gáz oldódik a folyadékban, és bizonyos idő múlva az oldat telítetté válik. A tapasztalat szerint
a folyadékban oldott gáz telítési koncentrációja – a gáz oldhatósága – arányos a p nyomással (Henry törvénye, 1803), és növekvő hőmérséklettel
csökken. Az oldhatóságot rendszerint az elnyelt gáz 0 °C-ra és 1 atm-ra redukált térfogatának és a folyadék térfogatának hányadosával, tehát pl. cm3/
l-ben vagy (1 liter ≈ 1000 cm3 miatt) puszta számmal fejezik ki, l. az alábbi kis táblázatot. Ha a folyadék kémiailag egységes gáz helyett gázkeverékkel
érintkezik, a gázkeverékből mindegyik gáz részleges nyomásának megfelelően oldódik (Henry–Dalton-féle törvény).

Gázok oldhatósága vízben 1 atm nyomáson

cm3/l-ben
0 °C-on 20 °C -on

O2

N2

CO2

NH3

48,9

23,5

1713

1,2 · 106

31,0

15,7

878

0,7 · 106

Eszerint és a táblázat alapján pl. 1 liter víz 0 °C-on az 1 atm nyomású levegőből (amelyben pO2 = 0,21 atm és pN2 = 0,78 atm, l. 131.§) 0,21 · 48,9
= 10,3 cm3 O2-t és 0,78 · 23,5 = 18,3 cm3 N2-t nyel el, vagyis a vízben az O2 és az N2 aránya lényegesen nagyobb, mint a levegőben. A fenti
törvényekre kvalitatív példák: a folyadékban oldott gázok egy része melegítésnél vagy a nyomás csökkentésénél (pl. ásványvizes üveg kinyitásánál)
eltávozik; a világítógázból az ammóniát az ezt nagymértékben elnyelő vízzel „mossák” ki; a megolvasztott fémekben elnyelt gázokból a megszilárdult
fém belsejében buborékok keletkezhetnek. – A táblázatban megadott számértékek ezredrészei a megfelelő Bunsen-féle abszorpciós együttható
számértékei.

A gázok adszorpciója abban áll, hogy szilárd testek (vagy folyadékok) felületén gázréteg képződik, a szilárd test felületi részecskéi és a gázmolekulák
közt ható vonzóerők következtében. Ez a legtöbbször csupán molekula-átmérőnyi vastag, ún. monomolekuláris réteg erősen tapad a testhez, úgyhogy
nehezen távolítható el, pl. az üvegen képződött víz-, ill. vízgőzréteg csak kb. 500 °C-ra való hevítéssel. A nagy felület miatt igen nagy a likacsos testek,
pl. a faszén vagy az ebből megfelelő hőkezeléssel nyert „aktív szén” adszorbeáló képessége, különösen alacsony hőmérsékleten: 1 cm3 faszén –186
°C-on 500 cm3 levegőt adszorbeálhat (alkalmazás a vákuumtechnikában, l. 73. §). A különböző gázok általában annál jobban adszorbeálódnak, minél
nagyobb a kritikus hőmérsékletük, ill. forráspontjuk. Ezért pl. a gázálarc szűrőjében levő aktív szén sokkal jobban távoltartja a klórgázt (tf = –34 °C),
mint a nitrogént és az oxigént (tf = –196, ill. –183 °C). Az adszorpciónál a gázmolekulák összesűrűsödése következtében jelentékeny hő fejlődhetik;
emiatt pl. nagy halomban álló faszénpor meggyulladhat, a finom eloszlású „platina szivacs” pedig az adszorbeált hidrogéngáztól izzásba jöhet, és a
gázt meggyújthatja. A nagy sűrűség miatt az adszorbeált gázrétegek reakcióképessége gyakran sokkal nagyobb a közönséges állapotú gázokénál,
és ezért a kémiában s a vegyiparban igen sokszor alkalmaznak finom eloszlású adszorbeáló anyagokat a reakciókat gyorsító katalizátorok gyanánt.

Szilárd testek belsejükben is tartalmazhatnak gázokat; ez a már említett abszorpció egyik esete, amelyet okklúziónak is hívnak. Pl. az ezüst az oxigént,
a platina és különösen a palládium a hidrogént okkludálja nagymértékben. A fémek az okkludált gázokat vákuumban való izzításkor általában leadják,
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ami pl. izzólámpák és elektroncsövek gyártásánál zavaró. Vannak viszont olyan fémek is (pl. tantál, titán), amelyek éppen magas hőmérsékleten
kötnek meg jól gázokat, s amelyek ezért a vákuumtechnikában getter gyanánt alkalmazhatók (73. §).

Ha az abszorpció vagy adszorpció kémiai átalakulásokkal kapcsolatos, akkor kemoszorpcióról beszélünk. Ezeket a sokszor élesen meg nem
különböztethető, részleteikben bonyolult jelenségeket (valamint a porózus adszorbensek kapillárisaiban létrejövő gőzlecsapódást) közös néven
szorpciónak nevezik; a felvevő anyag a szorbens, a felvett anyag a szorptívum.

148. §. Alacsony hőmérsékletek előállítása. Hűtőgépek. Gázok cseppfolyósítása

1. Alacsony hőmérsékletek előállítására eddigi tárgyalásunk alapján felhasználhatók: a) hűtőkeverékek, b) a párolgással, c) a gázok külső munkájával,
pl. adiabatikus kiterjedésével és d) a gázok molekuláris erők ellenében végzett munkájával, azaz a Joule–Thomson-hatással kapcsolatos lehűlés.
Ezekhez járul a később ismertetendő e) Peltier-hatás, azaz két vezető érintkezési helyének a megfelelő irányban átbocsátott elektromos áram okozta
lehűlése, továbbá f) a magnetokalorikus hatás, ill. adiabatikus mágnestelenítés (l. alább).

A periodikusan működő hűtőgépeknél (123. §) a rendeltetés szempontjából különbséget tehetünk a nem nagyon alacsony hőmérsékleteket előállító,
tudományos, ipari és ma már háztartási célokra is gyakran használt berendezések (hűtőszekrények) és az igen mély hőmérsékletek előállításával
kapcsolatos gázcseppfolyósítók között. Az előbbi, többnyire a párolgáson alapuló készülékek közül leginkább az alábbi két típus terjedt el.

a) A kompressziós (kompresszoros) hűtőgépek szerkezetét vázlatosan a 148,1. ábra mutatja. A körfolyamatot végző hűtőközeg könnyen párolgó
folyadék, leginkább ammónia (NH3)46, amely a C1 és a C2 spirális csövek egy részét tölti ki. A Κ kompresszor az S2 szelep nyitott állásánál beszívott
gőzt az S1 szelepen át a rendszerint vízzel hűtött C1-be nyomja, amelyben a gőz a megfelelően nagy nyomás és a vízhűtés hatására cseppfolyósodik.
A gépnek ez a része a sűrítő (kondenzátor). A sűrítőből a folyadék az F fojtószelepen át jut a hűtendő térrel, ill. tárggyal érintkezésbe hozott C2-be – a
gépnek ez a része a párologtató –, amelyben a kompresszor által csökkentett nyomáson47 párolog (forr), és így környezetétől hőt von el. Legtöbbször
a C2 cső közvetlenül sóoldatot vagy más alkalmas anyagot hűt le, és ezt vezetik a hűtendő tárgyhoz, vagy pl. helyiségek hűtésénél ezt áramoltatják át
nagy felületű, bordás radiátoron. A háztartási, automatikus hőmérsékletbeállítással működő kis hűtőszekrényekben a hőelvonás óránként kb. 50 kcal.

A hűtendő tárgytól elvont Q2 hőmennyiségnek és a kompresszor L munkájának hányadosa, azaz a gép jósági tényezője (123,10) szerint ideális
esetben ε = T2/(T1–T2) lenne, ahol T1 a kondenzátor, T2 (<T1) a párologtató hőmérséklete. Ebből látható, hogy nem gazdaságos a T2-t a célnak
éppen megfelelő hőmérsékletnél kisebbre választani, mert ezáltal ε csökken.

46 Gyakran használatosak még a CO2, SO2, újabban pedig az ún. freonok közül a diklórdi-fluormetán (CCl2F2), mivel ez nem mérgező, nem gyúlékony, szagtalan, és a fémfelületeket nem támadja meg.
47 Ha pl. ammónia esetében a hőmérséklet C1-ben +20 °C, C2-ben –10 °C, akkor a nyomás C1-ben kb. 8,5 at, C2-ben 3 at.
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148,1. ábra -

b) Az abszorpciós hűtőgépekben a körfolyamatot mechanikai munka helyett hőenergia közlésével – gázlánggal vagy elektromos árammal való
melegítés útján – tartják fenn. Az ilyen, hűtő közegként rendszerint vízben oldott ammóniagázt tartalmazó gépek működése lényegében azon alapszik,
hogy melegítésnél a vizes oldatból ammóniagáz távozik el (147. §), amely megfelelő hőmérsékleten és nyomáson cseppfolyósodik, majd párolgás
folytán környezetétől hőt von el.

A háztartási hűtőszekrényeknél szokásos egyik típus működését a 148,2. ábra szemlélteti. A vizes ammóniaoldatot tartalmazó A edény melegítésekor
az oldatból felszabadult ammóniagőz nyomása buborékképződés közben felszorítja a vizet a Β szeparátoredénybe, amelyben a gőz és a víz elválnak,
és ezután külön-külön folytatják cirkulációjukat. Az ammóniagőz a külső levegővel hűtött C kondenzátorban lecsapódik, a folyékony ammónia a D
párologtatóba jut, amelyben a hűtendő tértől elvonja a párolgáshoz szükséges hőt, és az Ε abszorpciós edényből felszálló hidrogéngázzal keveredve,
az Ε-be kerül. A külön hűtő spirálisokkal hűtött E-ben az ammóniagőz szemben áramlik a B-ből jövő és az E-ben lecsurgó vízzel, amely az ammóniát
elnyeli, és visszafolyik az A edénybe. A cirkuláló hidrogéngáz D-ben gyorsítja az ammóniagőz áramlását, és így a párolgást s ezzel a hőelvonást
hatásosabbá teszi; az abszorpció folyamatát nem zavarja, mivel a vízben alig oldódik. Az Ε-t körülvevő Η hűtőkörben a hűtő folyadék cirkulációját –
és a hidrogén cirkulációját is – az biztosítja, hogy Ε az ammóniagőznek a vízben való oldódása miatt felmelegszik.
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148,2. ábra -

2. A gázok cseppfolyósítása céljából a 143. § szerint a gázt le kell hűteni kritikus hőmérséklete alá, és megfelelő nyomást kell alkalmazni. Az igen
alacsony kritikus hőmérsékletű „permanens gázok” (pl. az O2-nél tk = –119 °C) cseppfolyósítása terén az első eredményeket lényegében több,
különböző hűtő közeggel működtetett kompressziós hűtőgép megfelelő összekapcsolásával érték el.

Ezt az ún. kaszkád módszert Pictet alkalmazta először igen kis mennyiségű O2 cseppfolyósítására (1877), Wroblewski és Olszewski (1887),
Dewar (1886), majd Kamerlingh–Onnes (1894) tökéletesítették. Az utóbbi négyfokozatú gépének első fokozatában a 21 °C-on 15 atm nyomással
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összesűrített metilklorid (CH3C1) 0,26 atm nyomáson párologtatva –87 °C-ra hűlt le, a második fokozat etilént (C2H4) hűtött le –87-ről –145 °C-ra,
a harmadik fokozat ezen a hőmérsékleten az O2-t 17 atm nyomással cseppfolyósította, majd 0,26 atm-on való párologtatással kereken –190 °C-ra
hűtötte le, amely hőmérsékletnél a negyedik fokozat a levegőt cseppfolyósította 1 atm nyomáson. Ez a gép óránként 14 liter cseppfolyós levegőt
szolgáltatott, összetett volta miatt azonban üzemeltetése körülményes.

Nagy haladást jelentett Linde és Hampson módszere (1895), amely a Joule– Thomson-hatáson és az ún. ellenáram-elven alapszik. Az először a
levegő cseppfolyósítására használt Linde-féle gép egyszerűsített vázlatát a 148,3. ábra mutatja. A Κ kompresszor az Ν nyíláson át beszívott levegőt,
amelyet előzőleg alkalmas szűrő főleg a portól és a széndioxidtól jól megtisztít, kb. 200 atm-ra sűríti össze, miközben az F szelep még zárva van. A
levegőtől az összenyomáskor keletkező hőt a Η hűtő, a nedvességet pedig a KOH-t vagy szilikagélt tartalmazó Τ edény vonja el. A hűtőből a sűrített
levegő a Hk hőkicserélőnek (a jelen esetben „ellenáram-berendezésnek”) spirális alakú csövén, majd egy kis nyíláson, az F fojtószelepen halad át,
amelynél nyomása kb. 20 atm-ra csökken. Az itt fellépő Joule–Thomson-hatás miatt a levegő (amelynél ΔT/Δp ≈ 0,25 °C/atm, l. 121. §) kb. 0,25(200 –
20) = 45 °C-kal hűl le. A lehűlt levegő a hőkicserélőben való visszaáramlása közben egyre jobban lehűti a spirális csövön át a fojtószelephez újonnan
érkező levegőt, amely végül is a fojtószelepnél a 20 atm nyomáson kb. –180 °C-nál cseppfolyósodik és összegyűlik az Ε edényben, miközben a
párolgás folytán hőmérséklete az 1 atm nyomáson kb. –190 °C-ra csökken. – A Linde-gép hatásfoka javítható a sűrített levegőnek pl. ammóniás
hűtőgéppel való „előhűtésével” és több fokozat alkalmazásával. A kisebb típusú, laboratóriumi Linde-gépek általában óránként 2–10 liter cseppfolyós
levegőt termelnek.

148,3. ábra -

A cseppfolyós levegő kékes színű folyadék, amely megfelelő, vattával bedugaszolt Dewar-edényekben (150. §) egy-két napig is eltartható. Normális
forráspontja, miként általában az elegyeké, az összetételtől függ (146. §): az oxigén –183 °C és a nitrogén –196 °C forráspontja között változhatik. Pl.
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a kereken 21 (mol-) % O2 + 79% N2 összetételű folyadék forráspontja –194 °C; a nitrogén gyorsabb párolgása miatt a folyadékban idővel viszonylag
több lesz az oxigén, és a forráspont néhány fokkal nő, úgyhogy a folyadék, ha a szabad levegővel érintkezik, kereken 50% oxigént tartalmaz, és
kb. –190 °C hőmérsékletű. A cseppfolyós levegőt nemcsak különböző hűtési és vákuumtechnikai célokra alkalmazzák, hanem belőle állítják elő
(rektifikálással, l. 146. §) az ipari oxigént és nitrogént s egyúttal a nemesgázok nagy részét is; ezenkívül az oxigénben dús cseppfolyós levegővel
átitatott szénpor vagy faszén igen hatásos robbanóanyag, az ún. oxilikvid. A cseppfolyós levegő hőmérsékletén sok anyagnak már lényegesen más
tulajdonságai vannak, mint közönséges hőmérsékleteken: pl. a cseppfolyós levegőbe mártott ólom erősen rugalmassá válik – ütésre csengő hangot
ad –, a gumi viszont rideg és törékeny lesz, mint az üveg.

A –240 °C kritikus hőmérsékletű hidrogén cseppfolyósítása a Linde-géppel úgy valósítható meg, hogy a H2 gázt előzőleg inverziós hőmérséklete, –
80 °C alá hűtik le (cseppfolyós levegővel vagy inkább nitrogénnel), mert a 121. § szerint a Joule–Thomson-hatás csak ekkor eredményez lehűlést
(Dewab, 1898). A cseppfolyós hidrogén normális forráspontja –253 °C = 20 °K; kis nyomáson való párologtatással kb. 10 °K-ig lehet jutni. Cseppfolyós
hidrogénnel való „előhűtés” után sikerült a Linde-eljárassal a legalacsonyabb kritikus hőmérsékletű gáz, a hélium cseppfolyósítása is (Kamerlingh-
Onnes, 1908). Itt nagy kísérleti nehézségeket kellett leküzdeni már a (kellő mennyiségben egyes földgázokból nyerhető) He-gáz előállításánál és
megtisztításánál is; a He-hoz keveredett egyéb gázok ugyanis a He cseppfolyósítása során mind szilárddá válnak, és a csővezetékeket, szelepeket
eltömítik. A cseppfolyós hélium, amelynek normális forráspontja 4,3 °K, kis nyomáson való gyors párologtatással 0,71 °K-ig hűthető le (Keesom,
1932).

A gázok cseppfolyósítására a Linde-féle módszeren kívül több más eljárás is használatos, így pl. a dugattyús hengerben kitáguló gáz lehűlésén
alapszik a Claude-eljárás (1902), amelynél ugyan rendszerint a Joule–Thomson-hatást is felhasználják. Lényeges tökéletesítést jelentett ezen a
téren a Kapica-féle gép (1934), egyebek közt azáltal, hogy a kompresszorból kikerülő gáz dugattyú mozgatása helyett turbinát hoz forgásba, és az
így végzett külső munka árán hűl le. Manapság ipari méretekben csaknem kizárólag ezzel a módszerrel állítják elő a cseppfolyós oxigént és nitrogént
(Linde–Fränkl-eljárás); egyes üzemek oxigéntermelése a napi 100 tonnát is meghaladja. A laboratóriumi levegő-cseppfolyósítás területén a Linde-
géppel szemben számos előnyt mutat fel a részleteiben eléggé bonyolult szerkezetű Philips-féle gép (1954). Ennél hengerben mozgatott két dugattyú,
megfelelő hűtő és hőkicserélő (regenerátor) egy változatlan tömegű gázzal (hélium vagy hidrogén) lényegében két izotermából és két izobárból álló
körfolyamatokat végeztet, amelyek során a gáz annyira lehűt egy fémfelület-rendszert, hogy az ehhez áramló külső levegő közönséges nyomáson
cseppfolyósodik. Egy kis típusú Philips-gép óránként kb. 6 liter cseppfolyós levegőt termel, energiafogyasztása (0,9 kWh/1), súlya és kiterjedése
jóval kisebb egy hasonló teljesítményű Linde-gépénél. Az utóbbi évtizedekben a hélium cseppfolyósítanának technikája is sokat fejlődött: nagy
teljesítményű periodikus gépek szerkesztésén kívül kidolgoztak szerényebb eszközökkel megvalósítható, egyszeri expanzión alapuló eljárásokat is.

3. A cseppfolyós hélium nélkülözhetetlen alapanyag a fizika egyik modern ágában, az igen alacsony hőmérsékletek fizikájában, amely az
anyagszerkezet szempontjából sok fontos felismerésre és két különösen meglepő jelenség felfedezésére vezetett. Az egyik, a szupravezetés abban
áll, hogy sok fém és fémes vegyület elektromos ellenállása az abszolút nullapont közelében való lehűtés során bizonyos hőmérsékleten (pl. a higany
esetében 4,23 °K-on), ugrásszerűen, megmérhetetlenül kicsinnyé válik. A másik meglepő jelenség az ún. szuprafolyékonyság, amely a cseppfolyós
hélium két módosulata (hélium I és II) közül az egyiknek, az 1 atm nyomáson 2,186 °K-nál kisebb hőmérsékletű hélium II-nek számos különleges
sajátságában nyilvánul meg. A hélium II rendkívül nagy hővezető képességű és rendkívül kis viszkozitású folyadék, az edény falán igen vékony
„film” alakjában felkúszik, és a peremen átjutva, az edény külső falát is bevonja. A hélium még az eddig elért legalacsonyabb hőmérsékleteken sem
szilárdul meg közönséges nyomáson, csak megfelelően nagy, a hőmérséklettel növekvő nyomás (pl. 1 °K-on kb. 25 atm) hatására.
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A legalacsonyabb hőmérsékleteket Debye és Giauque javaslatára (1926) ún. adiabatikus mágnestelenítés (lemágnesezés) útján állították elő.
Az eljárásnál paramágneses kristályt (pl. krómtimsót) tesznek erős elektromágnes sarkai közé, a kristályt cseppfolyós héliummal lehűtik, majd
környezetétől termikusan elszigetelik, végül a mágneses teret megszüntetik. Ekkor, amint az a termodinamika főtételeiből kimutatható, a kristálynak
le kell hűlnie. A lehűlés molekuláris szempontból azzal függ össze, hogy a mágneses tér megszüntetésekor az addig (az atomok mágneses
momentumainak a tér irányába való beállása miatt) rendezettebb állapotban levő kristály rendezetlenebb állapotba megy át, hőenergiája több
szabadsági fokra oszlik el, következésképpen az egy szabadsági fokra eső energia s ezzel a hőmérséklet is kisebb lesz. A fenti módszerrel 1950
óta 0,001 °K-ig lehet eljutni. Az ilyen kis hőmérsékletek mágneses eljárásokkal határozhatók meg (pl. a kristály χ mágneses szuszceptibilitásának
mérése útján, a χ = const/T Curie-törvény felhasználásával). Újabban még kisebb, 10–5 °K körüli hőmérsékletet is sikerült elérni – igen rövid időre –
az atommagok mágneses tulajdonságaira alapozott módszerrel (Kurti, 1956; 1959-ben 1,2 · 10–6 °K-ot állítottak elő).

149. §. Hőerőgépek

A hőenergiát mechanikai munkává átalakító hőerőgépek (123.§), amelyeket csak vázlatosan ismertethetünk, a következőképpen osztályozhatók: 1.
a gőzgépek közé tartoznak a dugattyús gőzgépek és a gőzturbinák; 2. a gázgépek közé a belső égésű motorok – legfontosabb típusaik az Otto-
motorok (pl. benzinmotorok) és a Diesel-motorok –, a gázturbinák, a gázsugár motorok és a rakétahajtóművek (valamint a hevített levegővel hajtott,
dugattyús hőlégmotorok, de ezek gyakorlati jelentősége ma már csekély).

1. A gőzgépek működéséhez szükséges nagy hőmérsékletű és nyomású vízgőzt a több szerkezeti részből álló, manométerekkel, vízállásmutatókkal
és biztosító szelepekkel ellátott gőzkazán termeli. Legrégibb és legegyszerűbb fajtája az acéllemezekből ősszeszegecselt hengeres kazán az alatta
kiképezett tüzelőtérrel. A nagyobb fűtőfelület miatt gazdaságosabbak a füstcsöves kazánok (pl. a gőzmozdonyokban), amelyeknél az égéstérben
keletkező gázok a kazán belsejében végighúzódó csöveken haladnak át. A jóval nagyobb teljesítőképességű és még gazdaságosabb vízcsöves
kazánoknál a hengeres kazánrészben levő víz a tüzelőtérben lejtősen elhelyezett csőrendszerbe jut, és ott jön forrásba. A keletkező telített gőzt
általában tovább hevítik a túlhevítőben, a gépek termikus hatásfokának növelése (123.§) és a gőz korai lecsapódásának elkerülése céljából. Egyes
nagy, turbinák táplálására használt gőzfejlesztők óránként több száz tonna, 600 °C-nál melegebb, 100– 300 at nyomású gőzt is termelnek.

a) A dugattyús gőzgépben, amelynek kialakulása Papin (1690), Newcomen (1712), Polzunov (1766) és főképpen Watt (1769) munkásságához
fűződik, a gőz feszítő ereje közvetlenül hengerben levő dugattyút mozgat. A gőz beáramlását a hengerbe a vezérmű irányítja tolattyú vagy szelepek
segítségével. A 149,1. ábrán vázolt típusnál a gőz a kazánból vagy a gőzgyűjtőből először a Κ gőzkamrába (gőzelosztóba) jut, s ebből áramlik a
Η hengerbe, a D dugattyú egyik, majd másik oldalára az a és b nyílásokon át, amelyeket a (főtengelyre szerelt) Ε excenterrel mozgatott Τ tolattyú
felváltva nyit és zár. Ha pl. az a nyílás szabad, a dugattyú jobbra mozog, és eközben a jobb oldalán levő, az előző löketnél már munkát végzett „fáradt
gőzt” a b és c nyílásokon át a szabadba vagy a sűrítőbe nyomja. Az oda-vissza mozgó dugattyú rúdjához rögzített Kf keresztfej a csuklósan csatlakozó
Hr hajtórúd és az Fk forgatókar segítségével forgatja az F főtengelyt és az erre ékelt L lendítő kereket, amely nagy tehetetlenségi nyomatéka
révén biztosítja a gép egyenletes járását és a dugattyú két szélső helyzetének megfelelő holtpontokon való átjutását. A gép beállított fordulatszámát
centrifugális vagy másfajta szabályozó tartja állandó értéken.
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149,1. ábra -

A dugattyús gőzgépek több szempont szerint osztályozhatók. Így pl. a vezérmű szerkezete szerint – mint említettük – tolattyús és szelepes
gépek különböztethetők meg. Továbbá a fent ismertetett kettős működésű (váltakozó gőzáramú) gépeken kívül vannak egyszeres működésű
(„egyenáramú”) gépek is, amelyekben a gőz mindig csak a dugattyú egyik felületére fejt ki nyomást.

Míg a teljes töltésű gépeknél a gőz a löket egész időtartama alatt ömlik a kazánból a hengerbe, addig a kisebb gőzfogyasztás miatt gazdaságosabb
expanziós gőzgépekben a friss gőz beömlését a löket időtartamának csak egy részére, pl. 20%-ára korlátozzák; a szelepek záródása után a
hengerben elzárt gőz terjeszkedése tolja tovább a dugattyút. Az expanziót még jobban kihasználó kompaund gépekben az első, „nagy nyomású
hengerben” már munkát végzett fáradt gőzt újabb munkavégzés céljából egy másik, nagyobb keresztmetszetű hengerbe vezetik (és esetleg még
harmadik fokozatot is alkalmaznak); mindegyik dugattyú a közös főtengelyt forgatja. Ha a két hengert egymás után helyezik, és a két dugattyú rúdja
közös, tandem gépről beszélünk. Az ikergépekben az egymás melletti két henger mindegyike friss gőzt kap, és a közös főtengelyhez kapcsolt két
dugattyú 90°-os fáziskülönbséggel mozog, úgyhogy az ikergépnek nincsenek holtpontjai.

A fáradt gőz a „kipufogás” gépekből (pl. a gőzmozdonyból) közvetlenül a szabadba jut, az ezeknél jobb hatásfokú kondenzációs gépeknél pedig
a vízzel hűtött kondenzátorba (sűrítőbe), amelyben lecsapódik. A lecsapódással keletkező vizet a sűrítőből, amelyben a nyomás 0,1 atm-ra is
csökkenthető, szivattyúval a kazánba viszik vissza. Az ún. ellennyomású gépek 1 atm-nál nagyobb nyomású fáradt gőzét hőszolgáltatásra, fűtésre
használják fel.

A bevezetett gőz nyomása szerint kis, közép- és nagy nyomású gépek különböztethetők meg; az utóbbiaknál a túlhevített gőz kezdeti nyomása a
150 at-t (hőmérséklete az 500 °C-t) is elérheti. A fordulatszám általában 120–300/min, felső határa kb. 1200/min; a különösen nagy fordulatszámú,
szelepes vezérlésű dugattyús gépeket gőzmotoroknak is hívják. A helyhez kötött, ún. stabil gőzgépekkel szemben a (gőz-) lokomobilok olyan,
aránylag kisebb gépek, amelyeket a kazánnal együtt kerekekkel (esetleg szilárd lábakkal) ellátott alvázra építenek; ilyenek pl. az úthengerlők
és a cséplőgépeket hajtó gőzgépek. A gőzmozdonyok (lokomotívok), amelyeknek első, jól használható példányát Stephenson építette 1829-ben,
korunkban a vontatás egyre fokozódó villamosítása és „dieselesítése” miatt már veszítettek jelentőségükből.
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Az az idealizált folyamat, amelyet pl. az egyszeres működésű expanziós gőzgép hengerében a (be- és kiáramlás miatt változó tömegű) gőz végez,
a 119.§ végén mondottak alapján a 149,2. ábra ABCDEA zárt görbéjével szemléltethető. Az A Β „töltési” szakasz izobár: a kazánból pl. bal oldalról a
hengerbe áramló, p1 nyomású gőz a dugattyút jobbra tolja, miközben a bal oldali hengertér térfogata V0 ≈ 0-ról V1-re nő. A BC szakasz adiabatikus:
a beáramlás megszűnése után a gőz – tovább tolva a dugattyút a szélső helyzetig – kiterjed V2-re, nyomása p2-re csökken. A CD szakasz izochor: a
kinyíló szelep összeköti a hengert a kondenzátorral, úgyhogy a gőz nyomása gyorsan leesik p0-ra. A DE izobár szakaszon a balra mozgó dugattyú
kiszorítja a gőzt a hengerből, majd az EA izochor szakaszon a dugattyú bal oldalára ható nyomás – a megfelelő szelep nyílása folytán – hirtelen
ismét p1-re nő.

149,2. ábra -

A hengertérben a valóságban uralkodó p nyomás és a V térfogat közti összefüggés grafikonja automatikusan felrajzoltatható egy egyszerű készülék,
az indikátor segítségével: a 149,3. ábráról láthatóan a D dugattyú által mozgatott Τ táblára a gőz nyomása által mozgatott I írószerkezet oly görbét
ír le, amelynek abszcisszái V-vel, ordinátái p-vel arányosak. Az így kapott, egy teljes periódusnak megfelelő indikátordiagram zárt görbe (a 149,3.
ábrán G). A görbe által bezárt terület a körfolyamatokról mondottak szerint (123.§) megadja az egy periódus alatt végzett „indikált munkát”, ennek
és az időegységre vonatkoztatott fordulatszámnak szorzata az indikált teljesítmény (Pi). A valóságos vagy effektív teljesítmény (Pe, amely pl. az
ún. fékpadon mérhető meg) a súrlódási veszteségek miatt kisebb a Pi-nél. Az ηm = Pe/Pi hányados a gép mechanikai hatásfoka, amely korszerű
gépeknél 90% is lehet. A gép gazdasági hatásfoka az effektív teljesítménynek és a tüzelésnél befektetett Phő hőteljesítménynek a hányadosa: ηg =
Pe/Phő, amely a modern gőzgépeknél is csak 10–20%. Pl. egy jó gőzgépnél 1 kWh (= 1,36 lóerőóra) hasznos munkát 0,8 kg, 7500 kcal/kg fűtőértékű
szén elégetésével, azaz 6000 kcal (= 6000 · 4,19 kWs = 6000 · 4,19/3600 kWh) = 6,98 kWh hőenergia árán kapunk, és így ηg ≈ 1/7 = 14%. A
86% veszteségből kb. 25% a „kazánveszteség”, 58% pedig a kondenzátor hűtővizének átadott hő. A gazdasági hatásfok viszonylag kicsiny voltát
érthetővé teszi az a 123.§-ban megismert tétel, hogy η = 1–T2/T1 a hőerőgépek termikus hatásfokának felső határa.
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149,3. ábra -

A gázgépek ismert térhódítása ellenére még most is foglalkoznak az igen megbízhatóan működő dugattyús gőzgépek tökéletesítésével. Ε gépeknek
1kWh-ra eső szénfogyasztása egy évszázad alatt tizedére, a gépek kilowattonkénti tömege pedig ötödére csökkent (a mai átlagérték 20–25 kg/kW).

Manapság dugattyús gőzgépek legfeljebb néhány ezer kilowatt teljesítményig használatosak, ennél nagyobb teljesítmények esetén
gazdaságosabbak a gőzturbinák.

b) A gőzturbinák a gőz hő-, ill. nyomási energiáját áramlási energiává, majd lapátos kerékben a kerék forgási energiájává alakítják át. Működési
elvük és osztályozásuk lényegében megfelel a vízturbinákénak (85.§). A kazánban fejlesztett gőz a turbinaházhoz rögzített, megfelelően változó
keresztmetszetű csővekben, a fúvókákban (F), ill. a vezetőkerékben nagy sebességre tesz szert, majd átáramlik a tengelyre erősített járókerék (J)
lapátrendszerén, s így a kereket forgásba hozza (149,4. ábra). A több fokozatú turbinákban több járókerék van, mindegyikhez egy álló fúvókarendszer,
ill. megfelelő vezetőkerék (V) tartozik (l. a későbbi, vázlatos 149,5. ábrát).
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149,4. ábra -
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149,5. ábra -

A lapátok alakja szerint, a vízturbinákhoz hasonlóan, akciós és reakciós gőzturbinák különböztethetők meg. Az egyfokozatú akciós vagy
egyennyomású gőzturbinákban a kazánból érkező gőz nyomási energiája már a fúvókákban mozgási energiává alakul át; ily módon a járókerék
lapátsorába való be- és kilépésnél a gőz nyomása ugyanaz – egyenlő a külső, ill. a kondenzátorban uralkodó nyomással –, a gőzsugár sebessége
és impulzusa viszont az erősen görbült lapátokon kb. 150°-os irányváltozást szenved, és a kerék eme impulzusváltozás („akcióerő”) hatására jön
forgásba. Az első ilyen gőzturbina volt a Laval-turbina (1883; 149,4. ábra), a Pelton-féle vízturbina analogonja. Az F Laval-fúvókán kiáramló gőzsugár
sebessége meghaladhatja az 1000 m/s-ot is;48 a sugár energiájának maximális kihasználása esetén a járókerék kerületi sebessége az előbbi
sebesség fele, amely egy megengedhető méretű keréknél hasznavehetetlenül nagy fordulatszámnak (kb. 20 000/min) felel meg. A fordulatszám
gazdaságosan több fokozat alkalmazásával csökkenthető, pl. egy kétfokozatú Curtis-turbinánál a 149,5. ábra szerint úgy, kogy az F fúvókából kilépő

48 A Laval-fúvóka (a 149,4, ábrán, az F-nél láthatóan) eleinte csökkenő, majd növekvő keresztmetszetű, mert a gázdinamika (75. §) eredményei szerint csak így lehet a kiáramló gőz sebességét egy
meghatározott értéknél, nevezetesen a gőz állapotának megfelelő hangsebességnél nagyobbra növelni. A Laval-fúvókával kapcsolatos vizsgálatok a gázdinamikát, speciálisan a hangsebességnél
nagyobb sebességű áramlások tanát jelentősen továbbfejlesztették.
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gőzsugár sebessége az első J1 járókerékben a felére csökken, és csak a második J2 járókerékben esik közel zérusra. Az egyes fokozatok tehát
ennél az ún. sebességlépcsőzésnél a sebességet, egy másik megoldásnál pedig, a nyomáslépcsőzésnél a nyomást csökkentik.

A reakciós vagy réstúlnyomásos gőzturbinákban (Parsons, 1884) a lapátok alakja és helyzete olyan, hogy a gőz nyomási energiáját a vezetőkerekek
csak részben alakítják át mozgási energiává; ily módon egy-egy járókerék előtt a gőz nyomása nagyobb, mint a kerék mögött, és ezért a gőz a
lapátokra nyomásánál fogva is gyakorol erőt (reakcióerőt, mint a Segner-keréknél).

A korszerű, sokfokozatú turbináknál a kétféle – akciós és reakciós – rendszert gyakran kombinálva alkalmazzák egyetlen gépegységen belül is.
A gőz átáramlásának iránya szempontjából a legtöbb turbina axiális, de kisebb hosszméretük miatt építenek radiális turbinákat is. A már munkát
végzett gőz további felhasználása szerint vannak kondenzációs turbinák, amelyeknél a fáradt gőzt kondenzátorba vezetik, és ott lecsapatják; mivel
így a kondenzátorban csak kb. 0,05 at „ellennyomás” marad, magában a turbinában a gőz kihasználása ennél a rendszernél a legnagyobb. Az
ellennyomású turbináknál a távozó gőz 1 atm-nál nagyobb nyomású, úgyhogy pl. fűtésre, szárításra felhasználható. Az ún. elvételes turbináknál az
utóbbi célt a turbinaháznak a kívánt gőznyomású helyen való „megcsapolásával” érik el, egyébként a gőzt az utolsó fokozat után itt is kondenzátorba
vezetik.

A korszerű nagy gőzturbinák gazdasági hatásfoka a 30%-ot is meghaladhatja. A nagyobb hatásfokon kívül a gőzturbinák néhány további előnye a
dugattyús gőzgépekkel szemben: az egyszerűbb gépszerkezet (hajtórudak, lendkerekek hiánya), a viszonylag kisebb helyszükséglet, az egyenletes
forgatónyomaték, a nagyobb fordulatszám (többnyire 3000/min) és főként a sokkal nagyobb teljesítményhatár. A jelenleg legnagyobb gőzturbinák
teljesítménye 300 000 – 500 000 kW = 300–500 MW, a hazánkban gyártottaké 100 MW.

A nagy teljesítményű gőzturbinákat elsősorban a hőerőművekben használják áramfejlesztő gépek hajtására, de egyre szélesebb alkalmazási
területet jelentenek az épülő atomerőművek és az atommeghajtású járművek is (pl. a szovjet „Lenin” jégtörőhajó). A jelenlegi hőerőművek közül a
legnagyobbak teljesítménye 1000 – 2000 MW, az 1971-re felépítendő gyöngyösi hőerőműé 600 MW.

2. Gázgépek, a) A belső égésű motorokban49 a levegővel kevert alkalmas tüzelőanyag magában a munkahengerben ég el, s az így keletkező gáz
mozgatja a dugattyút, amelynek alternáló mozgását forgattyús hajtómű alakítja át forgó mozgássá. A munkahengerben való elégetéssel járó kisebb
hőveszteség és sokkal nagyobb kezdeti hőmérséklet folytán a gazdasági hatásfok lényegesen jobb, mint a dugattyús gőzgépeknél. A sokféle típusú
belső égésű motor közül a legelterjedtebbek – a gázkeverék meggyújtásának módja szerinti osztályozásban – az Otto-motorok és a Diesel-motorok.

α) Az Otto-motorokban (1867), amelyek közé a személygépkocsikban ós motorkerékpárokban általánosan használt benzinmotorok50 is tartoznak,
a gázkevéreket a gyújtógyertyában keltett elektromos szikra gyújtja meg. A gázkeveréket leggyakrabban folyékony üzemanyagból (benzin, benzol,
spiritusz vagy ezek keverékei) állítják elő, az erre szolgáló berendezés az illatszerszóróhoz hasonlóan működő porlasztó (karburátor, gázosító).51]

49 Az első használható, világítógázzal hajtott motort Lenoir szerkesztette 1860-ban.
50 A benzinmotor és az ezzel hajtott gépkocsi feltalálói: Marcus (1875), Daimler (1885), Benz (1886)
51 Az első jól használható karburátort Bánki Donát és Csonka János készítették 1892-ben.



IV. RÉSZ. HŐTAN

727

149,6. ábra -

149,7. ábra -
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A négyütemű motor szerkezetét a 149,6. ábra, munkafolyamatát a 149,7. ábra szemlélteti. Az 1. ütemben (szívás) a lefelé mozgó dugattyú a
nyitott szívószelepen át gázkeveréket szív be a hengerbe. A 2. ütemben (sűrítés) a felfelé haladó dugattyú, miközben a szelepek zárva vannak, a
gázkeveréket összenyomja. A 3. ütem (munkaütem) elején a gyújtógyertya szikrája felrobbantja a gázkeveréket, a keletkező égési gázok a dugattyút
lefelé nyomják. Az alsó holtpontnál nyílik a kipufogószelep, és ezen át a 4. ütemben (kipufogás) a felfelé haladó dugattyú az égéstermék-gázokat
kiszorítja a hengerből. A motor idealizált folyamatának diagramját a 149,8. ábra tünteti fel. A szívásnak megfelel az ΕA izobár szakasz, a sűrítésnek
az AΒ adiabatikus, az explóziónak a BC izochor szakasz, a munkavégzésnek a CD adiabáta, a kipufogószelep kinyílásának a DA izochor szakasz és
a kipufogásnak az AE izobár szakasz.52 – A szelepeket a megfelelő pillanatokban a főtengellyel kapcsolt vezérmű („bütykös tengely”) nyitja, és rugók
zárják. A motor járását lendítőkerékkel, továbbá azáltal teszik egyenletesebbé, hogy több hengert (gépkocsimotorokban 4–8 hengert) alkalmaznak,
amelyek munkaütemei meghatározott sorrendben következnek egymásra; a hengereket hűteni kell. Vannak kettős működésű motorok is, amelyekben
a négy ütem a dugattyú mindkét oldalán lejátszódik megfelelő fáziseltolódással.

149,8. ábra -

A kétütemű motor leggyakoribb típusában (149,9. ábra) a gázkeverék be- és kiáramlását szelepek helyett maga a dugattyú szabályozza, és lényeges
szerepe van a dugattyú alatti „forgattyúháznak” is. Az 1. ütemben a felfelé mozgó dugattyú a porlasztón át gázkeveréket szív be a forgattyúházba, és
ugyanakkor a hengerben levő gázkeveréket összesűríti (a ábra). A 2. ütemben a dugattyú a felső holtpontnál bekövetkező gyújtás után lefelé halad,
és az alsó holtpont elérése előtt szabaddá teszi a kipufogónyílást, majd kissé később az áteresztő csatornát is. Az utóbbin át a forgattyúházban

52 A térfogat-, nyomás- és hőmérsékletértékekre nézve durva tájékozódásul: VE/VA ≈ 1/6; pE ≈ 1 atm, pB ≈ 10 atm, pc ≈ 30 atm; tE = TE –273° ≈ 50 °C, tB ≈ tD ≈ 600 °C, tC ≈ 1500 °C. Az idealizált
körfolyamat termikus hatásfoka a számítások szerint 1 –TD/TC ≈ 50%, a két szélső hőmérséklet közti Carnot-körfolyamat hatásfoka pedig 1 – TE/TC ≈ 80% lenne.
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előzőleg összenyomott („elősűrített”) gázkeverék a dugattyú feletti térbe áramlik, az eltávozott égéstermékek helyébe (b ábra), majd ismétlődik az
1. ütemnél leírt folyamat. A dugattyú felső lapján levő harántdomb a friss és az elhasznált gázkeverék megfelelő áramlását segíti elő. A négyütemű
benzinmotort leggyakrabban személygépkocsikban és repülőgépekben, a kétüteműt motorkerékpárokban és kisebb teljesítményű gépkocsikban
alkalmazzák. Otto-motorokat általában 1000–2000 kW teljesítményhatárig építenek; a közepes és a nagyobb teljesítményűek gazdasági hatásfoka
25–30%, kilowattonkénti tömegük 2–3 kg, sőt a repülőgépmotoroké csupán 0,3–0,8 kg.

β) A Diesel-motorokban (1893), amelyek szintén négy- vagy kétüteműek lehetnek, a dugattyú a hengerbe tiszta levegőt szív be, majd ezt 30–50 at
nyomásúra sűríti; az ily módon 500–700 °C-ra felmelegedett levegőbe az adagoló szivattyú 80–400 at nyomással megfelelő üzemanyagot (Diesel-
olaj, nyersolaj) fecskendez be, amely a magas hőmérsékleten külön gyújtóberendezés nélkül meggyullad. Az égés nem pillanatszerű, hanem a
tágulási ütemnek kb. 15%-a alatt, azaz közelítőleg állandó nyomáson megy végbe, és ezért a Diesel-motort az Otto- vagy explóziós motorral szemben
lassú égésű motornak is hívják. A lassú égés a motor idealizált folyamatának diagramján (149,10. ábra) abban nyilvánul meg, hogy a BC szakasz
nem izochor, hanem izobár szakasz.

149,9. ábra -
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149,10. ábra -

A Diesel-motorok gazdasági hatásfoka a lassú égés, ill. a nagyobb kompressziós viszony (VA/ VE ≈ 16) folytán nagyobb az Otto-motorokénál,
nevezetesen 35–45%. Ezért és az olcsóbb üzemanyag miatt a Diesel-motorokat egyre növekvő mértékben alkalmazzák, egyrészt mint stabil gépeket
(kb. 15 000 kW teljesítményhatárig), másrészt pedig tehergépkocsik, autóbuszok, hajók, mozdonyok és repülőgépek hajtására; az üzemanyag-
fogyasztás 180–330 g/kWh. Pl. a tehergépkocsikban használt négyhengeres Csepel Diesel-motor teljesítménye 85 LE (=63 kW), a Ganz-gyár
által a Diesel-elektromos mozdonyok számára készített motoroké 400–600 LE. A vasúti vontatásra is alkalmas, gyors járású Dieselmotorok egyik,
világszerte ismert típusát Jendrassik György tervezte 1928-ban (Ganz–Jendrassik-motor).

b) A gázturbinák (Kuzminszkij, 1892) működési elve megegyezik a gőzturbinákéval. Az egyik, ún. nyitott körfolyamata rendszerben a folyamat a
vázlatos 149,11. ábráról látható. A Τ turbinával közös tengelyre szerelt és kezdetben segédmotorral megindított Κ „turbókompresszor” sűrített levegőt
juttat az É égéstérbe, amelybe a többnyire folyékony üzemanyagot az Sz szivattyú adagolja a Ρ porlasztófejen keresztül. A gyújtásnál keletkező és
a levegővel való hűtés után is még kb. 700 °C hőmérsékletű gázok (folyamatosan, egy másik megoldásnál pedig szakaszosan nyíló szelepen át) a
turbinalapátokra áramlanak, majd a Η hőcserélőn át, amelyben az égéstérbe lépő friss levegőt „előmelegítik”, a szabadba jutnak. A zárt körfolyamatú
rendszernél a turbina járókerekét teljesen zárt csőrendszerben cirkuláló és hőkicserélő közbeiktatásával kívülről melegített gáz (pl. levegő, hidrogén
vagy hélium) forgatja. Bár ez a rendszer az előbbinél bonyolultabb, jelentősége az atomerőművekben való alkalmazhatósága miatt növekszik.
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149,11. ábra -

A gázturbinák csak a megfelelően hőálló keréklapátok készítésénél felmerült sok nehézség leküzdése után, az utóbbi évtizedekben terjedtek el,
rendkívül kicsiny „teljesítménysúlyuk” (0,1–0,3 kg/LE) miatt főleg mint repülőgépmotorok, de egyes hőerőművek számára 50 MW-os gázturbinákat
is építenek. Gazdasági hatásfokuk 15–35%.

c) A gázsugármotorok, amelyeket csak repülőgépekben használnak, a gázturbinákból alakultak ki az 1940-es években. A turbókompresszoros
motor (149,12. ábra) égéskamrájában keletkező gázok egyrészt a kompresszort működtető turbinát forgatják, másrészt a motor végén elhelyezett
fúvókákon keresztül nagy sebességgel kiáramlanak, és az így fellépő reakcióerő, az ún. tolóerő hajtja előre a repülőgépet (sugárhajtás). A nagy
sebességű utasszállító gépek közül ilyen rendszerű pl. az angol Comet és a szovjet TU 104, amelynek két gázsugármotorja együttesen 18 000 kp
tolóerőt is kifejt. A légcsavaros gázturbináknál a turbina tengelyére fordulatszámcsökkentő áttétellel légcsavart is szerelnek. Az ilyen turbólégcsavaros
repülőgépekben a teljesítmény nagyobb része jut a légcsavarra, és csak kisebb része jelentkezik a gázsugár kiáramoltatásából származó tolóerő
alakjában. Pl. az 1000 km/h sebességű TU 114 utasszállító gép négy motorja a légcsavaroknak 48 000 LE teljesítményt ad át, és ezenkívül 4800
kp tolóerőt fejt ki.
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149,12. ábra -

A torlósugármotor kizárólag a szerkezet fúvócsövein kiáramló gázsugár reakcióereje következtében fejt ki tolóerőt. Mivel a motorban kompresszor
nincsen – ennek szerepét a levegőnek a géphez viszonyított áramlásánál fellépő torlónyomás veszi át –, az ilyen motor csak akkor használható,
amikor a repülőgép már más módon szert tett a kellő légáramlás biztosításához szükséges sebességre.

d) A rakéták a szorosabb értelemben vett sugárhajtású gépektől főleg abban különböznek, hogy az üzemanyag elégetéséhez szükséges oxigént is
magukkal viszik, és ezért légüres térben is haladhatnak (39. és 58. §). A szilárd üzemanyagú rakéta belső tere üzemanyagtartály is és egyúttal égéstér
is. A szilárd tüzelőanyag (pl. kén és faszén) és oxidálószer (pl. salétrom) keverékének elégésekor keletkező gázok a rakéta nem csúcsos végén
kialakított fúvókán áramlanak ki aránylag kicsiny sebességgel (700–1500 m/s). Általában jóval nagyobb tolóerő érhető el a folyékony üzemanyagú
rakétákkal („folyadékrakétákkal”), amelyeknél a külön tartályokban levő tüzelőanyagot (pl. petróleum, alkohol) és oxidálószert (pl. cseppfolyós oxigén)
kis méretű és igen nagy teljesítményű, arra alkalmas üzemanyaggal hajtott turboszivattyúk szállítják a rakétatest alján kiképezett égéstérbe. Az itt
fellépő igen nagy hőmérséklet (2500 °C) miatt az égéskamrát az ezt körülvevő csőrendszerben áramoltatott rakéta-üzemanyaggal hűtik. A fúvókákon
kiáramló gázok sebessége általában 2000–2500 m/s. Az ún. A-4 rakéta belső elrendezése a vázlatos 149,13. ábrán látható.
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149,13. ábra -

Mivel a gázok kiáramlási sebessége a hagyományos üzemanyagok esetében a fentinél lényegesen nagyobbá nem tehető, az egyfokozatú rakéta
tömegaránya pedig szerkezeti okok miatt nem lehet nagyobb 2–4-nél, a (39,14–15) alapján kiszámítható rakéta-végsebesség nem érheti el az
űrkutatáshoz szükséges kozmikus sebességeket (≈ 8 km/s, ill. ≈ 11 km/s), de még az interkontinentális ballisztikus rakéták kb. 7 km/s sebességét
sem. Jelentősen kedvezőbb a tömegarány a már Ciolkovszkij által javasolt többfokozatú (többlépcsős) rakétáknál, amelyekkel a második kozmikus
sebességet is sikerült túlszárnyalni (58. §).

Ε) A HŐ TERJEDÉSE
150. §. Hővezetés, hőkonvekció és hősugárzás

Közönséges tapasztalatok szerint a hő (hőmennyiség) egyik testről vagy helyről más testre vagy helyre juthat, éspedig lényegében háromféle módon.
Pl. a forró teába tett kanál kiálló vége a hővezetés folytán melegszik fel, az alulról melegített víz felső rétegei elsősorban a víz áramlásával kapcsolatos
hőkonvekció (hőáramlás) miatt válnak meleggé, az izzólámpa közelébe vagy a napsugarak útjába helyezett hőmérő pedig túlnyomó részben a
hősugárzás miatt mutat felmelegedést.

1. A hővezetésnél a hő valamely anyagban terjed a melegebb helyekről a hidegebbek felé úgy, hogy makroszkopikus anyagáramlás nem jön létre;
az anyagban tehát a molekulák, ill. atomok rendezett mozgást nem végeznek, hanem rendezetlen hőmozgásuk energiájának egy részét ütközések
útján a szomszédos részecskéknek adják át. (A gázoknál ezt a mechanizmust a 135. §-ban részleteztük.)

A hővezetés kvantitatív vizsgálata céljából tartsuk egy l hosszúságú és q keresztmetszetű fémhengerekét véglapját állandó T1, ill. T2 (<T1)
hőmérsékleten: az egyik véglap érintkezzék pl. forrásban levő vízzel, a másik pedig egy hidegebb vízfürdővel, amelyen – hogy ne melegedjék fel
– hűtővizet áramoltatunk át (150,1. ábra). A henger palástja mentén vékony furatokban kis hőkapacitású hőmérőket (termoelemeket) helyezünk
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el, és a palástot a környezettel való hőkicserélődés minél jobb megakadályozása végett vattával vagy üveggyapottal burkoljuk körül. Bizonyos idő
múlva bekövetkezik az időben változatlan hőmérséklet-eloszlásnak megfelelő stacionárius állapot, amelyben a hőmérséklet a rúd mentén lineárisan
csökken T1-től T2-ig (a feltételezett tökéletes oldalszigetelés esetén; máskülönben a hőmérséklet-eloszlás az e egyenes helyett a g görbének felel
meg). A hidegebb vízfürdőn átáramló hűtővíz hőmérsékletének növekedéséből meghatározható az a Q hőmennyiség, amely t idő alatt átáramlik
a rúdon, ill. oldalirányú veszteségek hiányában a rúd bármely keresztmetszetén. A mérések szerint Q egyenesen arányos a t időtartammal, a q
keresztmetszettel és a hosszúságegységre eső (T1 – T2)/l hőmérsékletváltozással, azaz a szóban forgó stacionárius hővezetésnél fennáll:

 ((1). egyenlet)

ahol λ az anyagi minőségre jellemző hővezetési tényező vagy (fajlagos) hővezető képesség. A Q/t ≡ Φ hányadost – „az időegység alatt átáramló
hőmennyiséget” – hőáramnak vagy hőáram-erősségnek, Φ/q-t hőáram-sűrűségnek hívják.

150,1. ábra -

Az (1) általánosabb, differenciális alakban is megfogalmazható. Alkalmazzuk (1)-et egy homogén és izotrop test belsejében képzelt, kis q
keresztmetszetű és Δx magasságú hengerre (150,2. ábra), amelynek véglapjai a tekintetbe vett időpillanatban a T1 = Τ és T2 = Τ + ΔT „egyenlő
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hőmérsékletű felületek” vagy izotermák részei; a g-n az igen kis Δt idő alatt az x irányban átáramló hőmennyiség legyen ΔQ. Ekkor (T1 – T2)/l-nek a
–ΔΤ/Δx hőmérsékletesés felel meg, amely a csökkenő hőmérséklet irányában pozitív; (1) szerint tehát

 ((2). egyenlet)

150,2. ábra -

Ez az egyenlet a hővezetés alaptörvénye, amely időben változó hőáramra, azaz nem stacionárius hővezetésre is érvényes (l. alább). Jelentése: ha
egy testben a Ρ pont környezetében a hőmérséklet térben (és időben) változik, akkor a t időpillanatban a P-hez tartozó izoterma kis q keresztmetszetű
részén a Ρ helyen uralkodó hőmérsékleteséssel és g-val arányos hőáram megy át.

Az (1) vagy (2) alapján a λ hővezetési tényező számérték szerint azt a hőmennyiséget adja meg, amely a kérdéses anyagból készült, oldalán
tökéletesen elszigetelt rúd egységnyi keresztmetszetén egységnyi hőmérsékletesés mellett az időegység alatt áthalad. Egysége pl. az 1 cal cm–1

s–1 grad–1 (= 4,186 watt cm–1 grad–1 = 360 kcal m–1 h–1 grad–1; a hőtechnikában főleg az utóbbi egység használatos). Az előbbi egységben a λ
számértéke néhány anyagnál, közönséges hőmérsékleten és nyomáson: ezüst 1,00; vörösréz 0,95; platina 0,17; üveg ≈ 0,002; víz 0,0014; levegő
≈ 0,00006, lásd a függelék 2. táblázatát. A λ viszonylag nagy vagy kis értékei szerint meg szoktak különböztetni jó hővezetőket – ilyenek a fémek
– és rossz hővezetőket (jó hőszigetelőket), mint pl. az üveg, fa, papír, vatta, üveggyapot, továbbá a nem fémes folyadékok és a gázok; a legjobb
hőszigetelő a vákuum.

Α λ mérésére szolgáló módszerek nagy részénél a próbatestben, amely rossz hővezetők esetében nagy q felületű lemez, stacionárius hőáramot
valósítanak meg, lényegében a 150,1. ábra szerint, és a megfelelő adatok megmérése után λ-t (1)-ből számítják ki. A próbatest melegebb véglapját
gyakran elektromos fűtőtest tartja állandó T1 hőmérsékleten, amikor is Q az elektromos áram teljesítményéből határozható meg. A λ pontos
mérése nehéz, több óvintézkedést igénylő feladat, főleg a próbatest oldalainak megfelelő hőszigetelése, folyadékoknál és gázoknál pedig ezenfelül
a konvekció megakadályozása miatt. Rendszerint csak 1–2 mm vastag, vízszintes folyadék- vagy gázrétegeket alkalmaznak, amelyeket felülről
melegítenek.
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Kísérletek, példák és alkalmazások. A különböző szilárd anyagok hővezető képességének különbözősége egyszerűen bemutatható ugyanolyan
méretű, más-más anyagú pálcákkal (pl. réz, vas, ólom, üveg), amelyek egyik végét forró olajfürdőben melegítjük, kiálló végük pedig parafinnal
vagy termokolor festékkel van bevonva (150,3. ábra). – Egyik végén lángba érő rövid drót másik végét csakhamar nem tudjuk kezünkben tartani,
a meggyújtott gyufaszál másik vége viszont nem meleg. – Fémedényeket hőszigetelő fogantyúkkal látnak el. – A hideg fémtárgyat tapintáskor
hidegebbnek érezzük, mint pl. az ugyanakkora hőmérsékletű fadarabot. – Vízzel telt papírpohár lánggal melegíthető, mert a papír, bár rossz hővezető,
vékonysága folytán annyi hőt ad át a víznek, hogy hőmérséklete a gyúlási hőmérsékletet nem éri el. – Ha sűrűbb rézhálón átvezetett világítógázt
akár a háló alatt, akár felette meggyújtunk, az égés a másik oldalra kezdetben nem terjed ki (150,4a és b ábra), mert a rézháló a gáz hőjéből annyit
elvezet, hogy a gáz hőmérséklete a gyúlási hőmérséklet alatt marad. Ezen alapszik a régebben használt biztonsági bányalámpa (Davy-lámpa, 1815),
amelynek a lángot körülvevő dróthálója megakadályozta, hogy a bányában esetleg jelenlevő sújtólég (metángáz) a dróthálón kívül felrobbanjon. –
A növényeket télen a rossz hővezető hótakaró védi a megfagyástól. – A kristályok hővezető képessége általában függ az iránytól: ha pl. viasszal
bevont csillámlemezt a közepén fúrt lyukba helyezett drót segítségével melegítünk, a drót körül a viasz nem kör, hanem ellipszis alakú felület mentén
olvad meg.

150,3. ábra -
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150,4. ábra -

A folyadékok, speciálisan a víz kis hővezető képességét mutatja pl. a következő kísérlet: kémcsőben a vizet a felső részén forrásig hevíthetjük anélkül,
hogy a nehezékkel alul tartott jégdarab lényegesen gyorsabban olvadna. (Ha a jég az alulról melegített víz felszínén lenne, a jeget a konvekcióval
terjedő hő csakhamar megolvasztaná.)

A gázok hővezető képessége, amely a nyomástól tág intervallumban független (135. §), igen csekély; legnagyobb a hidrogéné, a levegőének kb. 7-
szerese. Ez az oka pl. annak, hogy a 150,5. ábrán vázolt kísérletben a megfelelő erősségű elektromos árammal melegített két egyforma platina drót
közül a levegőben levő drót izzásba jön, a hidrogéngázban levő azonban nem. Egyébként egyenlő körülmények között a drót nagy vákuumban izzik
a legjobban, mert ez a legjobb hőszigetelő. A gázok hővezetésén alapuló Pirani-manométerre nézve l. 73. §. – A hőpalack (termoszpalack, Dewar-
edény, 1890; 150,6. ábra) üvegből vagy fémből készült kettős fala közti tér erősen légritkított, ezenkívül az edény belső falát vékony, tükröző réteggel
vonják be a sugárzás útján való hőkiegyenlítődés csökkentése céljából. – Izzó fémlapra ejtett vízcsepp aránylag hosszú ideig ugrál ide-oda, mert a
lap és a csepp közt keletkező, rossz hővezető gőzréteg megvédi a gyors elpárolgástól (Leidenfrost-jelenség).

150,5. ábra -
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150,6. ábra -

A stacionárius hővezetésnél az l hosszúságú és q keresztmetszetű rúdban folyó Φ hőáramra vonatkozó (1) egyenlet – azaz  – formailag
analóg az elektromos áramra érvényes I = U/R Ohm-törvénnyel: az I áramerősségnek a Φ hőáram, az U feszültségkülönbségnek a T1 – T2
hőmérsékletkülönbség, az R = l/(ϰq) elektromos ellenállásnak az l/(λq) hőellenállás, a ϰ elektromos vezetőképességnek pedig a λ hővezető képesség
felel meg. A hőellenállás egysége a technikában az 1 hőohm = 1 h grad/kcal.

A nem stacionárius hővezetésnél a Τ hőmérséklet nemcsak a helytől – a most feltételezendő „egydimenziós esetben” az x koordinátától –, hanem a
t időtől is függ: Τ = T(x, t). A test belsejében egy kis q keresztmetszetű és Δx magasságú hengert tekintve (150,7. ábra), a (2) alapegyenlet szerint
az 1, ill. 2 véglapokon igen kis Δt idő alatt az x irányban]

 ((3). egyenlet)

hőmennyiség megy át, ahol –(∂T/∂x)1,2 a hőmérsékletesés az 1, ill. 2 véglapnál. A hengerben felhalmozódott hőmennyiség (sorfejtés alkalmazásával):

 ((4). egyenlet)
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150,7. ábra -

Ez a hőmennyiség a ϱ sűrűségű, tehát m = ϱqΔx tömegű henger hőmérsékletét az (állandó nyomáson vett) c fajhő definíciója szerint akkora ΔT-vel
növeli, amelyre nézve ΔQ = cϱqΔxΔT. A (4)-gyel való összehasonlításból a ΔT/Δt → ∂Τ/∂t határátmenet figyelembevételével adódik – a feltételezett
egydimenziós esetben – a hővezetés differenciálegyenlete:

 ((5). egyenlet)

Ez, ill. a háromdimenziós esetre vonatkozó általánosabb egyenlet53 az alapja a hővezetés matematikai elméletének, amelyet Fourier dolgozott ki
1822-ben, még a „hőanyagelméletre” támaszkodva. Ha ismeretes a testben a hőmérsékleteloszlás a t = 0 pillanatban (kezdeti feltétel), továbbá a
test határfelületén a környezettel való hőkicserélődés mértéke (határfeltétel), akkor az (5a) egyenlet megoldása szolgáltatja a hőmérséklet-eloszlást
bármely későbbi időpillanatban. – A hőmérséklet időbeli és térbeli változásaira, speciálisan pl. a hőmérséklet-kiegyenlítődés gyorsaságára az (5)-
ben szereplő a = λ/cϱ hőmérsékletvezetési tényező a mérvadó, nem pedig a λ hővezetési tényező. Míg a fémek λ-ja sokkal nagyobb a gázokénál,
addig az a = λ/cϱ tényezők közel egyenlők, azaz a gázokban a hőmérsékletek kb. ugyanolyan sebességgel egyenlítődnek ki, mint a fémekben.

2. A (hő)konvekció a hő terjedésének az a folyadékokban és gázokban előforduló módja, amelynél a hőenergiát a közeg részecskéi viszik magukkal a
melegebb helyekről a hidegebbek felé. Az anyagáramlás nélküli hővezetéssel szemben tehát a hőkonvekció anyagáramlással járó energiatranszport.
Pl. az alulról melegített folyadékok vagy gázok felső rétegei – mint már említettük – főleg a konvekció folytán melegszenek fel: a melegítés
helyén kitágult s így kisebb sűrűségű folyadék vagy gáz az archimedesi felhajtóerő miatt feljebb száll, helyébe hidegebb részek lépnek. Ez az
áramlás megfigyelhető pl. a vízzel telt lombik alulról való melegítésekor, ha a vízbe alumíniumport teszünk. Hasonlóan, a négyszög alakúra hajlított
üvegcsőben a víz az egyik alsó sarkon való melegítés esetén szivattyú nélkül is cirkulál (150,8. ábra); a jelenséget központi melegvíz-fűtésnél lehet

53  ((5a). egyenlet)
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felhasználni. A meleg kályha közelében a levegő felfelé áramlását pl. a cigarettafüstnek vagy a jól ismert papírkígyónak a mozgása mutatja. Hatalmas
arányú, rendkívül nagy hőmennyiségeket szállító konvekciók a szelek és a tengeráramlatok, pl. a Golf-áramlat.

150,8. ábra -

A porózus anyagok (vatta, parafa, üveggyapot, kovaföld stb.) főleg azért olyan jó hőszigetelők, mert belsejükben számottevő levegőáramlás nem
alakulhat ki. Hasonló megállapítás vonatkozik a kettős ablakok védő hatására, amely a kelleténél nagyobb köz esetén a fellépő konvekció miatt
csökken. A ruházat melegítő hatása is a testünket körülvevő levegő konvekciójának megakadályozásával, ill. csökkentésével függ össze.

A hővezetés és a konvekció (és gyakran a hősugárzás) együttesen játszanak szerepet pl. egy Τ hőmérsékletű, q felületű szilárd test (fal) és az ettől
távolabb már Τ1 hőmérsékletű folyadék vagy gáz közti hőkicserélődésnél. A technikában ennek a fontos, de részleteiben igen bonyolult jelenségnek
a közelítő jellemzésénél a]

 ((6). egyenlet)

egyenletet veszik alapul, amelyben ΔQ a fal felületén Δt idő alatt átadott hőmennyiség, Φ a megfelelő hőáram, α pedig a hőátadást tényező.

Abban az esetben, amikor egy d vastagságú és q felületű fal egyik oldalán T1, a másik oldalán T2 hőmérsékletű folyadékkal vagy gázzal érintkezik,
a falon átmenő hő áram:

 ((7). egyenlet)
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itt k az ún. hőátbocsátási tényező, amelynek egyebek között a technikában gyakran alkalmazott hőkicserélőknél (148. §) van fontos szerepe. Amint
az a hőáramokra vonatkozó Ohm-törvény alapján kimutatható, k a fal két oldalára vonatkozó α1, α2 hőátadási tényezőkkel és a fal anyagának λ
hővezető képességével így függ össze: 1/k = 1/α1 + d/λ + l/α2.

Egy szabadon álló, környezeténél melegebb test lehűlésekor a test hőmérsékletének időbeli változását megadó Τ = T(t) függvény bizonyos
megközelítéssel a (6) egyenlet alapján határozható meg. A C hő kapacitású testnél ΔQ = CΔT, tehát (6)-ból, az αq/C állandót K-val jelölve:

 ((8). egyenlet)

Ez a Newton-féle lehűlési törvény, amelyben T1 a környezet állandónak feltételezett hőmérséklete, differenciálegyenlet a keresett Τ = T(t) függvény
számára. Ha t = 0-nál a test hőmérséklete T0, akkor a megoldás, amint az behelyettesítéssel könnyen ellenőrizhető:

 ((9). egyenlet)

ez azt jelenti, hogy a test és a környezete közti Τ – T1 hőmérsékletkülönbség (T0 – T1)-ről exponenciálisan csökken zérusra.

3. A hősugárzás útján hőenergia juthat egyik testről a másikra anélkül, hogy a testek közti teret anyag töltené ki, vagy hogy az anyagi közeg
észrevehetően felmelegednék. Amikor pl. a Nap vagy az ívlámpa sugarait hőmérő kormozott gömbjére vetítjük, a higanyszál emelkedni kezd, még
akkor is, ha a sugarak útjába vastagabb (átlátszó) jégréteget helyezünk. Ebből és hasonló jelenségekből arra lehet következtetni, hogy a testek
hőenergiájuk egy részét sugárzási energia alakjában kibocsátják, más testek rájuk eső sugárzásának egy részét pedig elnyelik. Az egymással
sugárzási kölcsönhatásban levő A és Β testek közül pl. a melegebb A azért hűl le, mert ugyanannyi idő alatt több energiát sugároz ki, mint amennyit
B-nek a sugárzásából elnyel, a hidegebb Β viszont azért melegszik fel, mert több energiát nyel el az A sugárzásából, mint amennyit maga kibocsát.
Egyszerű tapasztalatok szerint a test által kisugárzott energia rohamosan nő a hőmérséklettel, továbbá egyébként egyenlő körülmények között
a fekete és durva felületű testek több energiát nyelnek el, és többet is sugároznak ki, mint a fényes, sima felületűek. Tekintettel arra, hogy a
hősugárzás – amelynek egy része a magas hőmérsékletű testeknél mint fény jelentkezik – elektromágneses sugárzás, pontosabb vizsgálatával
később foglalkozunk.

151. §. A légkör hőjelenségeiről

A Földet körülvevő légkör (atmoszféra) jelenségeinek vizsgálata a meteorológia (légkörtan) feladata. Fontosabb ágai: a légköri jelenségek leírásával
és fizikai magyarázatával foglalkozó általános meteorológia, a főként hidro- és termodinamikai módszereket alkalmazó elméleti vagy dinamikus
meteorológia, az egyes helyeken fellépő időjárások összesítésén alapuló éghajlattan (klimatológia, statisztikai meteorológia), a talajfelszín közvetlen
közelében fekvő légréteg sajátos viszonyait vizsgáló mikroklimatológia, a magas légrétegek szerkezetét (részint léggömbökben, rakétákban és
újabban mesterséges holdakban elhelyezett műszerekkel) kutató aerológia, továbbá – mint alkalmazott tudományágak – a széleskörű megfigyelő
hálózattal dolgozó s időjárási előrejelzéseket is készítő időjárástan (szinoptikus meteorológia), valamint a repülési, a tengerészeti, az élettani, az
orvosi és a mezőgazdasági meteorológia. A következőkben csak a légkör szerkezetével és hőjelenségeivel kapcsolatos néhány egyszerűbb kérdés
vázlatos ismertetésére szorítkozhatunk.
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1. A légkör gázelegye felfelé, ill. a radiális távolság növekedésével folyamatosan ritkul (72.§), és lassan a bolygóközi tér anyagába megy át. Ezért
a légkör vastagsága (magassága) pontosan nem adható meg, de különböző mérések és definíciók alapján minimálisan 1000 km-re, a földsugárnak
kereken hatodrészére becsülhető. A légkört alkotó gázelegy tömege kereken 5000 billió tonna; a 10 km-en aluli rész tömege ennek 74%-a, a 30 km-
en aluli részé pedig már 99%-a. Az anyagi összetétel szempontjából a légkörben levő „alapgázok” a nitrogén, oxigén, argon és öt más nemesgáz, a
legfontosabb „vendéggázok” pedig a vízgőz, széndioxid, hidrogén és ózon; kondenzációs termékek pl. a vízcseppek és a hópelyhek, szennyezések
pl. a por, korom, füst, mikrometeoritok stb. Az alapgázok térfogataránya (a száraz levegőben a tengerszinten: N2 78,05%, O2 20,95%, Ar 0,93%, He,
Ne, Kr, X, Bn együtt kb. 0,003%) a mérések szerint legalább 65 km magasságig54 jó közelítéssel állandó, és csak nagyobb magasságokban tolódik
el a kisebb sűrűségű összetevők javára. A vendéggázok mennyisége hely és idő szerint tág határok közt változik; a mi éghajlatunk alatt a vízgőz
aránya évi átlagban kb. 1, a CO2-é pedig 0,06 tömegszázalék.

A légkör függőleges tagozódása a gázanyag különböző fizikai állapotának megfelelő, nagyjából koncentrikus gömbhéj alakú tartományokra való
felosztást jelent. A sarkvidék felett átlagosan 7, az egyenlítő felett pedig 17 km magasságú troposzféra az időjárási jelenségek fő színtere. Ε
tartományban a hőmérséklet felfelé kilométerenként kb. 6 °C-kal csökken (függőleges légáramokban az adiabatikus tágulás miatt 10 °C-kal is),
és ezért a troposzféra felső határán állandóan –50 °C körüli a hőmérséklet. A következő tartományban, a mintegy 35 km magasságig terjedő
sztratoszférában a hőmérséklet nem csökken, sőt kissé emelkedik is; e „hőmérsékleti inverzió” miatt felfelé irányuló légáramlások nem alakulhatnak ki
– és ezért csapadékképződés sincsen –, de szinte állandók a vízszintes irányú szélviharok. A sztratoszféra középső részein, kb. 20 km magasságtól
felfelé az ózontartalom a Nap sugárzásának hatására jelentősen megnövekszik, aminek nagy szerepe van az említett hőmérsékleti inverzió
kialakulásában.

A légkör középső tartománya a kereken 50 km vastagságú mezoszféra, amelynek alsó, ózonban gazdagabb övezetében a hőmérséklet tovább
emelkedik, és eléri az alsóbb légkörben uralkodó 0 °C körüli világátlagot. A mezoszféra felsőbb részében a hőmérséklet fokozatosan csökken kb. –
80 °C-ig. Ez a hőmérsékleti eloszlás ismét lehetővé teszi a felfelé irányuló légáramlásokat, felhőképződés azonban a nagyon kicsiny páratartalom
miatt általában nincsen. A légkör 80 és 400 km magasságok közötti tartományának, a termoszférának alsó és középső részeiben a hőmérséklet
rohamosan növekedik, pl. 220 km magasságban már kereken 600 °C (a légnyomás: p ≈ 2 · 10–7 millibar ≈ 1,5 · 10–7 torr; a sűrűség: ϱ ≈ 7 · 10–14

g/cm3). A termoszféraban vannak a légkör erősen ionizált rétegeiből álló ionoszféra legfontosabb részei, a változó elhelyezkedésű E, F1, F2 rétegek
(átlagos magasságuk kb. 100, 220, ill. 350 km), amelyek pl. a rádióvételnél is fontos szerepet játszanak.

A légkör legkülső tartományában, a bolygóközi térrel érintkező exoszférában a könnyű gázok, pl. a He molekuláinak sebessége meghaladhatja az
ehhez a magassághoz tartozó szökési sebesség értékét (58.§), és így ezek a gázok kijuthatnak a bolygóközi térbe (disszipáció).

Az egyes alsó és középső légköri tartományok határát képező rétegeket külön névvel jelölik: a troposzféra és a sztratoszféra között helyezkedik el
a tropopauza, a következő rétegek között pedig rendre a sztratopauza és a mezopauza. Egyes kutatók a troposzféra legalsó, néhány száz méter
vastagságú rétegét alaprétegnek hívják.

54 A légkörnek ez a része az ún. homoszféra, a felette levő rész a heteroszféra. Ha a levegő teljesen nyugalomban lenne, a barométeres magasságformula szerint (71. és 139.§) a komponensek
már aránylag kis magasságban is lényegesen más arányban oszlanának meg; a valóságban azonban ez a diffúziós egyensúlynak megfelelő eloszlás a szinte állandó jellegű légmozgások miatt
nem alakulhat ki.
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2. A troposzféra hőenergia-mérlege. A légköri jelenségek nagy része a Nap sugárzásából a Földre jutó energiával függ össze. A mérések szerint a Nap
a földfelszín 1 cm2-ére merőleges beesésnél percenként 1,9 cal energiát sugározna (az ún. szoláris vagy napállandó ≈ 1,9 cal/cm2 min), ha ennek egy
részét a légkör nem nyelné el. Végeredményben a földfelszín a Naptól évenként mintegy 5,6 · 1020 kcal energiát kap, meglehetősen egyenlőtlen térbeli
és időbeli eloszlásban. Az elnyelt sugárzási energia hatására felmelegedő földfelszín részben vezetés és sugárzás, főképpen azonban hőkonvenció
útján melegíti a levegő alsó rétegét, amelyben év- és napszakonként erős hőmérséklet-ingadozás mutatkozik. (A napi hőmérséklet-ingadozás a
magasabb légrétegekben – a troposzféra középső részétől felfelé – már nem észlelhető.) A Nap sugárzásából származó energiabevétellel szemben
energiaveszteséget jelent a földfelszín hőkisugárzása. A sugárzási

energiamérleg nincsen teljesen egyensúlyban, mert egyrészt az élővilág jelentékeny energiát tart vissza és halmoz fel különböző energia-átalakulások
következtében, másrészt a levegőben levő vízgőz és széndioxid a Föld által kisugárzott energiából sokat elnyel. Az utóbbi elnyelés („üvegházhatás”)
következtében a földfelszín 14 °C-os hőmérsékleti világátlaga kb. 40 °C-kal magasabb, mint amekkora az vízgőz és széndioxid nélküli légburok
esetében lenne.

A levegőnek nem közvetlenül a Nap sugárzásából származó, ún. dinamikus felmelegedését, ill. lehűléséi azok az adiabatikus folyamatok idézik
elő, amelyek a függőleges légmozgásokkal kapcsolatosak. Kiszámítható, hogy felfelé irányuló légmozgás esetében a száraz levegő hőmérséklete
adiabatikus expanzió miatt kilométerenként kereken 10°C-kal csökken, lefelé irányuló légmozgásnál a kompresszió miatt ugyanennyivel növekszik;
e két folyamat a troposzféra egészében egymás hatását lényegében kiegyenlíti. Nedves, páradús levegő esetében a légkör már hőnyereséghez jut,
mert a felszálló és közben lehűlő nedves levegőben a telítődés miatt kicsapódás jön létre, és az ezzel járó hőfelszabadulás a troposzféra magasabb
rétegének hőkészletét növeli.

Más módon, párolgáshő felszabadulása révén is sok hő kerül a troposzféra csapadékképző rétegébe, mivel a földfelszínen történő párolgás
magasabb hőmérsékleten megy végbe, mint a néhány kilométer magasságban bekövetkező kicsapódás. Pl. a legtöbb vízgőzt szolgáltató szubtrópusi
tengerek hőmérséklete kb. 20 °C, a kicsapódás helyén a hőmérséklet pedig 0 °C, és így a hőnyereséget a két párolgási hő különbsége adja meg: L0°
– L20° ≈ 12 cal/g, l. 142.§. Számottevő még a különböző légrétegek mozgásánál és a csapadék lehullásánál keletkező súrlódási hő is. A troposzféra
hőkészletét a felsoroltakon kívül még más folyamatok is növelik (pl. a Föld belsejéből a felszínre irányuló hővezetés, vulkáni tevékenység stb.), de
viszonylag jelentéktelen mértékben.

3. A szelek – szűkebb értelemben a vízszintes légmozgások – keletkezése a földfelszín egyenlőtlen felmelegedésével járó légmozgáskülönbségekre
vezethető vissza. Ennek megfelelően egy adott helyen a „szélkeltő erő” iránya az a (vízszintes) irány, amelyben a légnyomás a legnagyobb mértékben
csökken. A szél iránya azonban ettől az iránytól rendszerint lényegesen eltér, mert a Földhöz képest mozgó levegőre még a Coriolis-erő is hat (52.
§). Ε két erőnek és még a felszín közelében jelentős súrlódási erőnek hatására általában bonyolult turbulens áramlások alakulnak ki.

Ha a Föld nem forogna, és felszíne egyenletes lenne, egy olyan cirkuláció, ún. általános légkörzés menne végbe, amelyben az egyenlítőnél felszálló
meleg levegő nagyobb magasságban a sarkok felé, a sarkvidéki hideg levegő pedig a felszín mentén az egyenlítő felé áramlana. A valóságban
a Föld forgása, ill. a Coriolis-erő miatt a fenti egyszerű légkörzés helyett több részre tagolható cirkuláció alakul ki, amelynek a felszín közelében
nagy általánosságban a 151,1. ábrán vázolt légnyomás- és szélövezetek, ill. egyúttal szélrendszerek felelnek meg. A trópusi övben döntő túlsúlyban
vannak az (északi félgömbön az északkeleti, a délin a délkeleti irányból fújó) passzátszelek; a két mérsékelt szélességi övben a nyugati szelek, a két
sarkvidéki övben pedig a poláris keleti szelek dominálnak. A troposzféra középső és felső részében már más az áramlási kép, pl. a passzát övezetben
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kb. 5 km magasságtól kezdve az uralkodó szél, az ún. felső passzát, tisztán keleti irányú. (Olyan, régebben antipasszátnak nevezett magassági szél,
amelynek iránya a passzátéval pontosan ellentétes lenne, az újabb kutatások szerint nincsen.) A sztratoszférában nyugati szelek uralkodnak.

151,1. ábra -

A földfelszíni légnyomás- és szélövezeteknek az ábrán feltüntetett szabályos rendje lényegesen módosul a nem egyenletes felszínalakulás,
elsősorban az óceánok és a kontinensek váltakozása folytán. Nyáron a szárazföldek felszíne sokkal jobban felmelegszik, télen pedig jobban lehűl
az óceánokénál, és ennek következtében olyan monszunszelek fejlődnének ki, amelyek nyáron az óceánok felől a kontinensek belseje felé, télen
pedig az ellentétes irányba tartanának. A fentebb említett szélrendszerek és egyéb légmozgások szuperponálódása miatt kifejezett monszun csak
kevés helyen (pl. Indiában) alakul ki, Európában csupán „monszuntendencia” észlelhető.
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A kisebb területekre kiterjedő szelek közül a tengerparti szelek nappal (a felszínen) a tenger vagy a nagyobb tavak felől a jobban felmelegedett
szárazföld felé, éjjel az ellenkező irányban fújnak, a hegyvidéki szelek pedig nappal a lejtők mentén felfelé, éjszaka lefelé. A fenti és más okokból
keletkező, sajátos helyi szelek közé tartozik pl. a dalmát tengerparton a hideg és száraz bóra, az Adrián a meleg sirokkó, a Székelyföldön a hideg,
száraz nemere.

A szél iránya egyszerű „szélzászlóval”, a szélsebesség pedig különféle – pl. forgókerekes, aerodinamikus (76. §) vagy elektromos – anemométerékkel
határozható meg. Az ún. szélerősséget a szélsebességgel jellemzik, vagy gyakran a Beaufort-féle tapasztalati szélskála fokozataival, amelyeket a
szél hatásai alapján, becsléssel állapitanak meg. Pl. az 1. fokozat: alig érezhető szellő (v ≈ 1–5 km/h); az 5. fokozat: élénk szél (a kisebb faágakat
megmozgatja, ν ≈ 29–39 km/h); a 9. fokozat: vihar (v ≈ 75–88 km/h); a 10. fokozat: szélvész (v ≈ 88–102 km/h); a 11–12. fokozat: orkán (v > 102 km/h).

4. Légköri frontok. A troposzféra levegője meteorológiailag nem egységes állapotú, hanem néhány száz, jól megkülönböztethető, egyenként
nagyságrendben 107 km3 térfogatú légtestből („légtömegből”) tevődik mozaikszerűen össze. A légtestek nem állandó jellegű képződmények, hanem
helyzetüket, alakjukat változtatják, és néhány nap vagy néhány hét alatt átalakulnak; mozgásuk alkalmával jellegzetes állapothatározóikat magukkal
viszik, s így nagy szerepük van az időjárás kialakításában. Egy légtesten belül, sőt sok, egymással nem szomszédos légtestben is ugyanaz
a meteorológiai állapotú levegőfajta található. Pl. az északi félgömb mérsékelt övében 10–12, a meteorológiai jelentésekben gyakran szereplő
levegőfajta fordul elő: a hideg és kis páratartalmú sarkvidéki levegőfajta, a meleg és nagy páratartalmú szubtrópusi levegőfajta, az Atlanti-óceáni
eredetű levegőfajták stb.

A két szomszédos, különböző tulajdonságú légtest közti átmeneti réteget – diszkontinuitási felületként idealizálva – légköri határfelületnek hívják. Az
ilyen felületek a légtestek egymáshoz viszonyított mozgása alapján két nagy csoportra, nevezetesen frontokra (frontfelületekre) és lesiklófelületekre
oszthatók. A frontok közül a hideg frontnál (más néven passzív, betörési vagy záporfrontnál) az előnyomuló hideg légtest a meleg légtest alá ékelődik
(151,2a ábra), az aktív vagy meleg frontnál pedig a meleg légtest mintegy felkúszik a hidegre (151,2b ábra; az ábrák alsó részén a jobbra haladó
hideg, ill. meleg frontnak az időjárási térképeken alkalmazott jelölése látható). Mindkét esetben a felemelkedő meleg légtestnek az adiabatikus
tágulással kapcsolatos lehűlése általában felhő- és csapadékképződést von maga után, úgyhogy valamely helyen a frontátvonulás rendszerint
lényeges időjárásváltozással jár; a hideg fronton általában zivatarok, a meleg fronton csendes esők vannak. A lesiklófelüleleknél, azaz ha pl. a
hideg légtest elvonul a meleg légtest alól (ebben az esetben az a ábrán a nyilak iránya ellenkező), a meleg légtest leszállásával járó adiabatikus
felmelegedés az előzővel ellentétes hatást vált ki: csökkenti a telítettséget, és a felhőzet szétoszlását eredményezi.
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151,2. ábra -

5. Ciklonok és anticiklonok. Az időjárási térképeken a bizonyos időpontban egyenlő légnyomású helyeket összekötő görbék, az izobárok gyakran
légnyomási minimumokat (a 151,3. ábrán C), ill. maximumokat (A) zárnak körül. Az így elhatárolható területek közül a kis légnyomású területeket
(depressziókat) a hozzájuk tartozó szél- és frontrendszerrel együtt ciklonoknak, a nagy légnyomású területeket a megfelelő szél- és frontrendszerrel
együtt anticiklonoknak nevezik. A ciklonokban fellépő cirkuláció az északi féltekén az óramutató járásával ellentétes, a délin azzal megegyező értelmű
(53.§).
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151,3. ábra -
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Eredetileg ciklonokon csak a forró égövi, pusztító erejű forgószeleket, a trópusi ciklonokat (pl. hurrikán, tornádó, tájfun) értették. Ezek mindkét
félgömbön a 6° és 20° szélességek között, az óceánok felett keletkeznek, átmérőjük néhány km és több száz km között változik. Centrumukban,
ahol a légnyomás 700 torr alá is süllyedhet, rendszerint szélcsend van, és derült az égbolt, a centrumhoz közeli övben viszont a szélsebesség a
300 km/h értéket is elérheti, és felhőszakadásszerűen ömlik az eső. A gyakran fellépő mérsékelt övi ciklonok jóval kisebb intenzitású, de nagyobb
kiterjedésű ( ≈ 106 km2), általában néhány napos élettartamú képződmények, amelyek többnyire nyugat–keleti irányban haladnak átlagosan 20–
30 km/h sebességgel. Legalább 2–3 légtestből állnak, és rendszerint egy-egy jellegzetes elhelyezkedésű hideg és meleg frontot tartalmaznak.
Ennek megfelelően a ciklonok általában nagy területre kiterjedő felhőzetet és csapadékot hoznak magukkal, az anticiklonokban viszont, amelyekben
inkább a lesiklófelületek a fejlettebbek, többnyire derült az időjárás. A mérsékelt övi ciklonok keletkezését az időjárás jelenségek értelmezésénél igen
fontosnak bizonyult Bjerknes-féle elmélet (1919) a légköri határfelületek mentén fellépő hullámok labilitására vezeti vissza.

6. Felhők és csapadékok. A felhők a felfelé irányuló légmozgásokkal55 vagy a magasban végbemenő helyi kisugárzásokkal járó lehűlés útján
keletkeznek úgy, hogy a levegőben levő vízgőz a telítettség elérésekor a túlnyomóan földi eredetű szennyeződéseken mint kondenzációs magokon
kicsapódik (143. §). Az így keletkező apró, mintegy 10–30 μ átmérőjű cseppecskék vagy jégkristályok (felhőelemek, 1 cm3-ben átlagosan néhány
száz) a Stokes-törvénynek megfelelően lebegnek, ill. igen lassan süllyednek a levegőben (79. §).

A felhőelemek halmazállapota szerint vannak vízcsepp-, jégszem- és vegyes halmazállapotú felhők. Alakjuk szerint megkülönböztethetjük egymástól
a vízszintes, ill. a függőleges irányban nagyobb kiterjedésű réteges, ill. gomolyos felhőket, és a mindkét irányban egyaránt nagy kiterjedésű,
vastag rétegű felhőket. A fenti tulajdonságok és az elhelyezkedés magassága alapján a meteorológiában 10 fő felhőfajtát szokás megkülönböztetni,
amelyek a magasság tekintetében 4 felhőcsoportba sorolhatók: 1. Magas felhők (h 6000 m) a mindig jégkristályokból álló cirrusfelhők; fajtáik a
pehely-, bárány- és fátyolfelhők (cirrus, cirrocumulus, cirrostratus). 2. Középmagas felhők (h ≈ 2000–6000 m) az előzőknél tömörebb, a nap- és
holdfény számára már alig áttetsző magas rétegfelhő (altostratus) és a magas gomolyfelhő (altocumulus). 3. Alacsony felhők (h < 2000 m) a réteges
gomolyfelhő (stratocumulus, szürkés színű, helyenként sötétebb foltokkal), a rétegfelhő (stratus, egyenletes, ködszerű réteg), az esőrétegfelhő
(nimbostratus, igen alacsony alapszintű, csaknem egységesen sötétszürke réteg). 4. Nagy, függőleges kiterjedésű (átlag 500–6000 m között) felhők
a gomolyfelhő (cumulus, kupolaszerű felsőrésszel) és a zivatarfelhő (cumulonimbus, alsó része hegy vagy torony alakú, felső része pedig rostos
szerkezetű, sokszor üllő alakban szétterülő). – Durva becslés szerint pl. egy kisebb, 4 km2 területű és 5 km magasságú zivatarfelhőben, azaz kb.
2 · 107 t tömegű levegőt magában foglaló térrészben mintegy 2 · 105 t tömegű vízgőz és ugyanekkora tömegű kicsapódott víz (vízcsepp és kisebb
részben jégkristály) van.

A köd a földfelszín közvetlen közelében levő felhő.56 Keletkezhetik párolgás révén úgy, hogy a hideg és vízgőzzel közel telített levegőbe a
kicsapódáshoz elegendő újabb vízmennyiség kerül, vagy pedig – a leggyakrabban – lehűlés által úgy, hogy a hideg talaj közelében a levegő telitetté
válik (144.§). A ködképződésben az említetteken kívül általában még más folyamatok (levegőkeveredés, gyenge szél) is szerepet játszanak. Mivel
a ködökben aránylag kevés a kondenzálódott víz (< 1 g/m3), már kis felmelegedés is elegendő a köd feloszlatásához.

A csapadékok közül a felhőből vagy a ködből hulló csapadékok (a különféle esők, a hó, a dara, a jég, a ködszitálás) a felhőelemekből keletkeznek,
részleteiben igen bonyolult módon. Az újabb csapadékelméletek (Bergeron–Findeisen, Langmuir, 1930 körül) szerint kiadós csapadékot csak
a vegyes halmazállapotú esőréteg- és zivatarfelhők (nimbostratus és cumulonimbus) szolgáltatnak. Az ezekben a felhőkben viszonylag kis

55 Ilyen légmozgások jönnek létre – mint láttuk – a frontfelületek mentén, magasabb hegyeknél, továbbá a talajmenti légrétegek erős felmelegedései miatt.
56 Ha ebben a látástávolság 1 km-nél nagyobb, köd helyett páráról beszélünk.
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arányszámban (1 : 1000) jelenlevő szilárd felhőelemek (jégszemek) a kisebb vízcseppek „átgőzölgése”, azaz a vízcseppek párolgásából származó
gőznek a jégszemekre történő kifagyása következtében rohamosan növekedhetnek, és olyan, átlagosan kb. 1 mm átmérőjű csapadékelemekké
válnak, amelyek már nem lebeghetnek, s ezért esni kezdenek. A fenti folyamat a felhő inhomogenitását még tovább növeli, ami a jégszemek újabb
növekedését vonja maga után. Az ily módon keletkező, eredeti alakjában rendszerint szilárd halmazállapotú „elsődleges csapadék” – legtöbbször
jégkristályokból álló hópehely vagy gyors kikristályosodás esetén gömb alakú hódara – esése közben különböző fizikai állapotú levegőrétegeken
halad keresztül, és itt alakul át a földfelszínre jutó „másodlagos csapadékok” valamelyik formájává57. Pl. a melegebb alsó rétegekben megolvadó
hópelyhekből vagy jégszemekből eső lesz, ha pedig az olvadás csak részleges, akkor havas eső. Az esőcseppek átlagos átmérője a szitáló esőnél
0,1–0,7 mm, a közönséges esőnél és a zápornál kb. 4 mm-ig, a felhőszakadásnál kb. 8 mm-ig terjedhet; az esési sebesség a földfelszín közelében
3–8 m/s. Megjegyezzük, hogy a zivatarnak a csapadékhullás nem feltétlenül szükséges velejárója: a felhőből hulló csapadék esés közben gyakran
elpárolog, és így nem éri el a talajt. Az esőcseppek a legalsó légrétegben, ha az hideg, túlhűtöttekké válhatnak, amikor is a túlhűtött csepp a
talajt érve megfagy (ónos eső). A szilárd halmazállapotú csapadékok közül hó vagy hódara hullik akkor, ha az elsődlegesen keletkezett hópelyhek,
ill. daraszemek hideg légrétegeken keresztül esnek le, és így nem olvadnak el; magas hegyeken nyáron is ez a helyzet. A kemény szemcséjű
jégdara, amely túlhűtött vízcseppeknek a hó- vagy jégkristályokra való ráfagyása útján keletkezik, télen eredeti formájában ér földet. Nyáron,
amikor a magasban keletkezett jégdara túlhűtött cseppekben bővelkedő rétegekben tesz meg hosszú utat – sokak felfogása szerint azért, mert a
zivatarfelhőkben végbemenő erős függőleges áramlások ismételten a magasba sodorják –, a szemcsékre további jelentős vízmennyiség fagy rá,
s így jégeső jön létre; a jégdarabok átmérője néha az 5 cm-t is meghaladja. – A ma még kísérleti stádiumban levő mesterséges esőkeltésnél az
igen alacsony szintű, tiszta vízcseppfelhőkre a csapadékelemek képződésének megindítása céljából repülőgépről rendszerint szilárd széndioxidot
hintenek.

A lehullott csapadék mennyisége megfelelő gyűjtőedényből és kalibrált mérőhengerből álló csapadékmérővel (pluviométer, ombrométer) határozható
meg; pl. „10 mm-es csapadék” annyit jelent, hogy a talaj 1 m2-ére 10 liter (folyékony) csapadék hullott.

A nem hulló csapadékok közül a harmat a derült éjszakákon – főleg a kisugárzás miatt – erősen lehűlő felszíni tárgyakon, pl. növényeken képződő, a
vízgőz kondenzálódásából származó vékony vízbevonat. 0 °C-nál hidegebb felületekre a vízgőz apró jégkristályokból álló dér alakjában csapódik ki.
Míg a harmat és a dér szélcsendes időben képződik, addig a zúzmara kis sebességgel áramló enyhe, páradús levegőből rakódik le a hideg felszíni
tárgyakra, pl. kerítésekre, távíró vezetékekre stb.

7. Az időjárás előrejelzésének, vagyis az éppen meglevő időjárásból a később várhatóra való következtetésnek alapjául az időjárási elemek (a levegő
hőmérséklete, nyomása, nedvessége, a szél iránya és sebessége, a felhőzet állapota, a csapadék fajai és mennyisége) meghatározása szolgál.
Az észleléseket az egyes meteorológiai állomások végzik 1–4 órás időközönként, és az adatokat – korszerű híradási eszközökkel, meghatározott
sorrendben, számcsoportokból álló „kódolással” – továbbítják az ország központi intézetébe, nálunk az 1870-ben alapított Országos Meteorológiai
Intézetbe. A nagy földrajzi területeken felvett adatokat a nemzetközi meteorológiai szolgálat juttatja el az egyes országok meteorológiai intézeteihez,
amelyek ezen adatok felhasználásával készítik el naponta többször is a már említett szinoptikus időjárási térképet. Ε térképek alapján kísérik
figyelemmel egyebek között a légtestek, frontok, hőmérséklet-, nyomás- és csapadékviszonyok alakulását, amelyből az elméleti ismeretek és a
gyakorlati tapasztalatok felhasználásával állítják össze az ország területére vonatkozólag a rendszerint 36 órára szóló prognózist. A hosszabb, 2–4
heti időtartamot átfogó „távprognózis” készítésénél statisztikai módszereket is alkalmaznak.

57A zivatarfelhőkben valószínűleg jelentős szerepe van a vízcseppek nagyobb vízcseppekre való átgőzölgésének is (elsődleges folyékony csapadék).
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A. függelék - FÜGGELÉK
1. táblázat - A Naprendszer nagy bolygóinak adatai

A bolygó

neve

közép-
távolsága

a Naptól
(106 km)

keringési

ideje

(év)

pálya-
excent-
ricitása

pályahajlása
az

ekliptikához

egyenlítői

átmérője

(km)

tömege
(Föld = 1)

közepes

sűrűsége

(g/cm3)

tengely
körüli

forgásideje
(nap, óra,

perc)

nehézségi
gyorsulás

a felszínen
(m/s2)

holdjainak

száma

Merkur 57,85 0,241 0,2056 7°00′14″ 5 000 0,04 3,7 88d ? 3,8 0
Venus 108,11 0,615 0,0068 3°23′39″ 12 400 0,82 4,9 10d-30d ? 8,7 0
Föld 149,46 1,000 0,0167 0° 12 756 1,00 5,52 23h56m 9,81 1
Mars 227,73 1,881 0,0934 1°51′00″ 6 760 0,11 3,9 24h37m 3,9 2

Jupiter 777,60 11,862 0,0484 1°18′20″ 143 000 317,0 1,3 9h50m 25,1 12
Satumus 1426 29,458 0,0557 2°29′24″ 121 000 95,2 0,7 10h14m 10,4 10
Uránus 2870 84,013 0,0472 0o46′23″ 46 700 14,6 1,27 10h50m 9,4 5

Neptunus 4500 164,794 0,0086 1°46′27″ 45 000 17,3 1,6 15h50m 9,8 2
Pluto 5900 248,430 0,2486 17°08′38″ 5 800 ? ? 6d 9h ? ?
Nap — — — — 1 392 700 332 000 1,4 25d—30a 274,6

Hold 0,3844 (a
Földtől)

27d7h43m

(a Föld
körül)

0,0549 5°09′ 3 476 0,012 3,3 27d7h43m 1,6 —

2. táblázat - Mechanikai és hőtani anyagállandók

Sűrűség
90 °C-on

Lineáris

hőtágulási

tényező1

Fajhő1 Olvadás-
pont2

Olvadás-
hő2

Hővezetési

tényező1

ϱ 106a c t0 L0 λ
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Alumínium 2,70 26 0,214 660 90 0,60
Arany 19,3 14 0,031 1063 15,7 0,71
Cink 7,14 26 0,092 419,4 26 0,30
Ezüst 10,6 20 0,056 960,8 25 1,01
Grafit 2,22 2 0,2 3500 0,012
Gyémánt 3,51 1 0,12 3500

rombos 2,06 90 0,171 112,8 0,0006
monoklin 1,96 0,176 118,6 9,2

Kősó 2,16 40 0,207 801 126 0,015
Kvarc (amorf) 2,20 0,6 0,174 ≈1700 0,0032
Magnézium 1,74 27 0,25 651 89 0,406
Nikkel 8,8 13 0,11 1455 71 0,22
Ólom 11,34 29 0,03 327,4 6 0,082
Ón 7,28 23 0,054 231,8 14 0,15
Platina 21,4 9 0,032 1773 27 0,17

(62% Cu,
Sárgaréz

38% Zn) ≈ 8,4 19 0,092 ≈920 ≈0,2
lágy 2,4 10 ≈0,18 0,0017

kemény 2,3 3,6 0,186 0,0026

tiszta 7,86 12 0,111 1539 64 0,20
öntött 7,2 9 0,129 ≈1200 ≈0,13

acél ≈7,8 11 ≈0,11 1450–
1520 ≈0,12

Vörösréz 8,93 16 0,094 1083 50 0,9
Wolfram 19,1 4 0,032 3350 45 0,40

1 Közönséges hőmérsékleten és nyomáson.
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2 1 atm nyomáson.

2. táblázat - 2. táblázat (folytatás)

Sűrűség
20 °C-on

Felületi

feszültség1

Viszko-
zitás 20
°C-on

Térfogati

hőtágulási

tényező1

Fajhő1
Olvadás

pont2
Olvadás-

hő2
Forrás-

pont2
Forráshő2

Kritikus

hőmérsék-

let

Kritikus

nyomás

ϱ a 102η 103β c t0 L0 tj Lj tkr pkr

atm

Aceton 0,795 23,3 0,323 1,49 0,528 – 94,3 23,4 56,1 124 235,6 47,0
Benzol 0,879 29,1 0,649 1,06 0,405 5,5 30,4 80,1 94,2 288,6 47,9
Bromoform 2,89 61 2,00 0,91 0,129 8,05 10,9 149,6
Etiléter 0,713 16,4 0,244 1,62 0,542 –123,3 23,5 34,6 86 193,8 35,5
Etilalkohol 0,789 22,0 1,24 1,10 0,574 –114,6 25,8 78,4 201 243,1 63,1
Glicerin 1,261 62,5 1,470 0,49 0,57 18,6 49 290
Higany 13,546 491 1,55 0,18 0,033 – 38,87 2,7 357 68 1460 1040
Kloroform 1,489 26,5 0,564 1,28 0,230 – 63,5 17,9 61,26 59 262,5 54,9
n-Pentán 0,626 0,240 1,60 0,542 –130,8 27,8 36,2 85 196,6 33
Petróleum 0,85 27 0,96 0,47
Széntetraklorid 1,696 25,9 0,969 1,22 0,201 – 22,8 76,8 46 283,2 45
Terpentinolaj 0,87 27 1,49 0,97 0,42
Toluol 0,868 28,4 0,590 1,11 0,40 – 95 17,2 110,8 89 320,6 41,6

0,9982

1,1053

73,0

68,1

1,0087

1,251
0,20

0,999

1,006

0,00

3,802

79,7

75,9

100,00

101,42

538,9

495

374,2

371,5

218,2

214,4

1 Közönséges hőmérsékleten és nyomáson.

2 1 atm nyomáson.
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2. táblázat - 2. táblázat (folytatás)

Kritikus
Sűrűség

(0 °C,
1 atm)

Viszkozitás
(20 °C,
1 atm)

Fajhő
állandó

nyomáson
(1 atm,
0 °C-on

Hővezetési
tényező
(0 °C,
1 atm)

Forrás-

pont1
Forráshő1

hőmérsékletnyomás sűrűség

A
folyadék
sűrűsége
a forrás-
ponton1

103ϱ 106η cp 106λ tf L tkr pkr ϱkr ϱf

atm

Ammónia 0,7713 100 0,523 1,31 52,5 – 33,5 327 132,9 111,5 0,235 0,682
Argon 1,783 225 0,125 1,66 38,8 –185,53 –122,4 48 0,531 1,42
Etilén 1,261 100 0,365 1,25 41,5 –103,8 123 9,6 51 0,64
Hélium 0,1785 200 1,25 1,66 343 –268,92 5,6 –267,94 2,26 0,042 0,122
Hidrogén 0,0898 88 3,41 1,41 418 –252,8 110 –239,91 13 0,031 0,071
Kéndioxid 2,926 126 0,152 1,27 20 – 10,0 93,1 157,2 77,7 0,529 1,46
Kénhidrogén 1,539 124 0,250 31 – 59,5 131,6 100,4 88,9
Klór 3,114 123 0,113 1,36 18,6 – 34 62,3 144 76 0,567 1,56
Kripton 3,708 246 1,68 20,9 –152,9 28,4 – 62,5 54 0,909 2,45
Levegő 1,293 182 0,241 1,40 57,8 –193 50 –140,7 37
Metán 0,717 104 0,54 1,31 72,2 –161,5 120 – 82,1 45,8 0,162 0,477
Neon 0,900 310 0,246 1,64 110 –246,3 253 –228,7 26,9 0,484 1,21
Nitrogén 1,251 174 0,248 1,40 58,0 –195,8 48 –147,2 33,5 0,311 0,812
Oxigén 1,429 202 0,249 1,40 58,7 –182,97 51 –118,9 50 0,430 1,12
Széndioxid 1,977 142 0,202 1,30 34,2 – 78,472 1383 31,1 73 0,464
Xenon 5,896 226 1,66 12,4 –108,6 23,7 16,6 58 3,08

1 1 atm nyomáson.

2 Szublimációs pont.

3 Szublimációs hő.
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3. táblázat - Rugalmassági állandók és adatok

Nyújtási
modulus

Torzió-
modulus

Peisson-
szám

Kompresz-
szibilitás

Szakítási
szilárdság

Hangterjedési
sebesség

E G μ 106ϰ σB c

Arany 8 100 2 800 0,42 0,6 27 2100
Alumínium 7 400 2 700 0,34 1,34 17–27 5100
Bronz ≈11 600 ≈4 300 ≈0,35 ≈ 0,8 15–20 3600
Ezüst 8 000 2 900 0,38 0,9 29 2700
Kvarcüveg 6 000 2 500 0,2 2,7 80 5250
Molibdén 30 000 15 000 0,35 0,3 40 5400
Nikkel 20 300 7 900 0,3 0,5 30–63 5000
Ólom 1 700 650 0,45 2,3 1,7–2,2 1300
Ón 5 500 1 800 0,33 1,7 2 2600
Platina 17 000 6 200 0,39 0,4 20–35 2800
Réz 12 600 4 700 0,35 0,72 40–45 3700
Sárgaréz 10 500 4 300 0,35 1,0 50–60 3400
Üveg 5000–8000 2000–3000 0,2–0,3 1,3–2,9 7–9 5000

acél 22 000 8 300 0,29 0,6 40–190 5100
kovácsolt 21 700 8 300 0,28 0,6 40–60 5100
öntött 10 000 5 000 0,26 1,3 14–26 3600

Wolfram 36 200 13 500 0,17 0,3 420–700 4300

4. táblázat - A telített vízgőz nyomása és sűrűsége; a víz sűrűsége és párolgáshője

Telített vízgőz Víz
Hőmérséklet nyomása sűrűsége sűrűsége párolgáshője

t p 103ϱg 103ϱv L
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0 0,0062 0,0048 999,8 597,2
5 0,0089 0,0068 1000,0 594,4

10 0,0125 0,0094 999,0 591,6
15 0,0173 0,0128 999,0 588,8
20 0,0238 0,0173 998,2 586,0
25 0,0323 0,0230 997,0 583,2
30 0,0432 0,0303 995,6 580,4
35 0,0573 0,0396 993,9 577,5
40 0,0752 0,0511 992,2 574,7
45 0,0977 0,0656 990,2 571,8
50 0,1258 0,0828 988,1 569,0
55 0,1605 0,1043 985,7 566,1
60 0,2031 0,1302 983,2 1 563,3
65 0,2550 0,1611 980,5 560,3
70 0,3177 0,1981 977,7 557,4
75 0,3931 0,2418 974,8 554,4
80 0,4829 0,2933 971,8 551,3
85 0,5894 0,3534 968,7 548,2
90 0,7149 0,4235 965,3 545,1
95 0,8619 0,5045 961,9 542,0

100 1,033 0,5977 958,3 538,9
125 2,367 1,299 939,0 522,4
150 4,854 2,548 916,9 504,6
175 9,101 4,617 892,1 485,2
200 15,85 7,857 864,7 463,5
225 26,01 12,75 834,0 438,7



FÜGGELÉK

756

250 40,56 19,98 799,2 409,8
275 60,66 30,57 759,4 375,6
300 87,61 46,24 712,0 335,1
325 122,95 70,68 654,0 283,9
350 168,63 113,6 572,4 213,0
370 214,68 200,0 448,4 107,0

374,2 225,42 326,2 326,2 0
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B. függelék - NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
Abbe-féle komparátor

– – vastagságmérő

abszolút hőmérséklet

– nullapont

– tér

abszorpció (hullámoké) ; (gázoké)

abszorpciós együttható

adhézió, adhéziós erők

adiabatikus állapotváltozás

kompressziómodulus

mágnestelenítés

adszorpció

aerodinamika

aerodinamikai paradoxon

aerofon hangszerek

aerológia

aerosztatika

affinitás

ajaksípok,
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akció, akció-reakció elve

akkord

akusztika

akusztikai ohm

alacsony hőmérsékletek előállítása

alakrugalmasság

alakváltozás, rugalmas ; maradandó

alapegységek

alaphang

alapkutatás

alapmennyiségek

alapréteg

alaprezgés

alapvektorok

alkalmazott kutatás

állapotdiagram

állapotegyenlet

állapotfüggvény

állapothatározók, -változók,

állapotváltozások (gázoknál)

állásbiztonság, -szilárdság
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állásszög

állócsiga

állóhullámok

állomásbarométer

allotrópia

Amontons

amorf test

amplitúdó

amplitúdórezonancia

analitikai mérleg

Andrews

anemométer

aneroidbarométer

angström

anharmonikus rezgés

anizotrop test

anomális diszperzió

Anschütz-Kämpfe

anticiklon

anyag szerkezete

anyagállandók
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anyagi pont

anyagkifáradás

apály

aperiodikus határeset, – mozgás

apogeum-magasság

áramcső

áramerősség

áramfonal

áramlás ; –, cirkulációs ; időben változó ; kitérési ; lamináris (réteges) ; örvényes, ; örvénymentes (potenciálos), ; párhuzamos (homogén), ; síkbeli ;
stacionárius ; turbulens

áramlási ellenállás

– tér

áramlástan

áramvonal

áramvonalas test

áramvonal-készülék

arányossági határ

árapály

Archimedes,

– törvénye

areométer
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Aristoteles

árnyéktér

arretálás

artézi kút

Assmann-féle pszichrométer

asztronautika

asztronómiai nutáció

átalakulási hő,

– hőmérséklet

átkristályosítás

atmoszféra

atom,

atomhő

atomisztikus tárgyalásmód

atomóra

atomsugarak

atomsúly

Atwood-féle ejtőgép

August-féle pszichrométer

Aurora

Avogadro- állandó, -szám
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– törvénye,

axiómák l. Newton-féle axiómák

azeotrop elegy

Bach

Bacon

ballisztikus érzékenység

– görbe

– inga

Bánki Donát

Bánki-turbina

bar

barográf

barométer

barométerállás redukálása

barométeres magasságformula

bazilár-membrán

Beaufort-féle szélskála

Beckmann-féle hőmérő

beesési merőleges, – sík, – szög

Behn-féle cső

Békésy György
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bel

Bell

belső égésű motorok

belső energia

– erő

– munka

– súrlódás

– szorzat

benedvesítés

Benz

Benzenbebg

benzinmotor

Bergeron

Bebnoulli Daniel

– Johann

– -féle egyenlet

Berthelot

Berthelot-féle bomba

beszéd átvitele

beszélőgép

Bikovszkij
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billegő

billenősúlyos mérleg

bimetall hőmérő, – szalag

binér rendszer

binomális

Bjerknes-féle elmélet

Black

Bohnenberger

Boltzmann,

– -féle állandó

– – egyenlet

– – eloszlás

bolygók

bolygómozgás

Borda-féle mérlegelési módszer

Bourdon-cső

Boyle

Boyle–Mariotte-törvény,

Bramah-féle hidraulikus sajtó

Brinell-féle keménység

Brown-féle mozgás
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Bunsen,

– égő

– -féle effúzióméter

– – együttható

– – jégkaloriméter

Cagniard de la Tour-féle sziréna

Cardano-féle felfüggesztés

Carnot

– -féle körfolyamat,

Carpenter

Cartesius-féle búvár

Cassinis-féle formula

Cavendish,

célkutatás

Celsius -skála

centi-

centrális erő ; – erőtér

– mozgás

– ütközés

centrifuga

centrifugális erő,
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– szabályozó, ; szivattyú

centripetális erő,

– gyorsulás

CGS rendszer

Chandler-féle nutáció

Chapman

Chladni-féle hangábrák

ciklon ,

Ciolkovszkij ,

cirkuláció

cirkulációs áramlás

cirkuláris rezgés

cirkulárisan poláros hullám

Clapeyron

Claude-eljárás

Clausius

Clausius–Clapeyron-egyenlet

Clausius-féle egyenlőtlenség

Clément–Desormes módszere

Colladon

Cooper
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Coriolis

– -erő

Corti-féle szerv

Coulomb,

-féle súrlódási törvény,

Curie J., – P.

Curtis-turbina

Csapadékok

csapágy

csatolás

csatolt rezgések

csavar

csavarás

csavarási hullám

– inga,

csavarmikrométer

csavarmozgás

csavarrugó

csendzóna

csepegtetési módszer

cseppfolyós levegő
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– testek

cseppfolyósitás

cseppfolyósodás

csiga

csigahajtás

csigasor

csillagidő, -nap

csillapítási állandó, – tényező

csillapítatlan rezgés

csillapított síkhullám

csillapodási hányados

csillapodó rezgés

csomópont

csomóvonal

Csonka János

csoportsebesség

csúszás

csúszási súrlódás

csúsztatás

csúsztatási modulus

csúsztató feszültség
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csűrőkormány

Dagály

Daimler

D'Alembert

– -féle erő

Dalton törvénye,

Daniell-féle higrométer

dasymeter

Davy

Davy-lámpa

Debye

Dbbye–Sears-effektus

deci-

decibel

deformáció

deformációmennyiségek

deformációs ellipszoid

– energia ; – tenzor

deformálható testek

deka-

depresszió
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dér

derékszögű komponensek ; – koordináták

Descartes

Desormes

desztillálás

deviációs nyomaték

Dewar,

– -edény

diatonikus dúr és moll hangsor

Dicke

Diesel-motor

differenciahányados

differenciálegyenlet

differenciálhányados

differenciális csigasor

diffrakció

diffúz visszaverődés

diffúzió

diffúziós együttható

– szivattyú

dilatométer
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dimenzió

dinamika

dinamikai alapegyenlet

– egyensúly

– erőfelfogás, ; – erőmérés

– felhajtó erő

– hasonlóság

– nyomás

– tömegmérés

– viszkozitás

dinamóméter

direkciós erő ; – nyomaték,

Dirichlet tétele

disszipáció

disszipatív erő

disszonancia

diszkosz mozgása

diszpergáló hatás

diszperz rendszer

diszperzió

divariáns rendszer
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Doppler-hatás

dörej

dörzskerék

dugattyúmembrán

dugattyús gőzgép

– légszivattyú

– manométer

Dulong

Dulong–Petit-féle szabály,

duodecim

duplex szivattyú

dúr hangsor; – hármashangzat

duzzadóhely,

dyn

Ebullioszkópos állandó

echolot

Edison

effektív teljesítmény

effektus

effúzió

égéshő
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éghajlattan

égitestek mechanikája ; – tömege

egyenes hullámok

– ütközés

– vonalú egyenletes mozgás

– – hullámterjedés,

egyenletes körmozgás

egyenletesen gyorsuló mozgás

– – körmozgás ; – – forgás

– temperált hangsor

egyenlő hangosság görbéi

– karú mérleg

egyensúly ; –, dinamikai ; termodinamikai

egyensúlyi helyzet (stabilis, labilis, indifferens) ; (metastabilis)

egyesített gáztörvény

egyetemes gázállandó

egyfázisú rendszer

egykomponensű rendszer

egykristály

egység (mértékegység)

egységvektor
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egysínű vasút

egyszeresen összefüggő tartomány

egyszerű gépek

Einstein

ejtőzsinór

ék

ekliptik

ekvipartició elve

ekvipotenciális felület

ekvivalens erőrendszer

elegy, -kristály

elegyek forrása és fagyása

elektroakusztika

elektromos hangszerek

– óra

elemi forgás

– hullámok

– munkaeleven erő

elfedés

elfordulás jelző

elhajlás,
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ellenállás

ellenállás-hőmérő

ellenállási tényező

ellenáram-berendezés

ellenerő

elliptikus rezgés

elliptikusan poláros hullám

elmozdulás

elmozdulások függetlenségének elve

elnyelés ; l. abszorpció

elnyelési fok

elongáció

elővákuum, -szivattyú,

eltérítési nyomaték

eltolási tétel

elveszett erő

emelési munka

emelő; -törvény

emulzió

endoterm reakció

energia ; –, belső ; deformációs ; felületi ; forgási (rotációs) ; helyzeti (potenciális) ; kötött ; mechanikai ; mozgási (kinetikai) ; nyomási ; rugalmas ;
szabad ; termikus ; transzlációs
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– egyenletes eloszlásának tétele

– megmaradásának elve,

– – tétele,

– relativitása

energiaáramlás

energiasugárzás

energiasűrűség

energiatétel

energiatranszport

Engels

Enskog

– -féle formula

entalpia,

entrópia,

– növekedésének elve (entrópiatétel),

Eötvös Loránd

Eötvös-effektus

– -egység

– -inga

eredő

erg
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érintő-egységvektor

érintőleges erő, – feszültség, – gyorsulás

erő ; – adhéziós ; belső ; centrális ; centrifugális; centripetális (normális) ; Coriolis-féle ; d'Alembert-féle ; disszipatív ; elveszett ; érintőleges
(tangenciális) ; felhajtó, ; felületi ; gravitációs ; gyorsító ; izom- ; kényszer- (reakció)- ; kohéziós ; konzervatív ; külső ; kvazielasztikus ; molekuláris ;
nehézségi, ; radiális ; rugalmas; súrlódási; szabad- ; tehetetlenségi ; térfogati (tömeg-)

erőátviteli eszközök

erőcsavar

erőegységek

erőgépek

erőhatás

erőhatások függetlenségének elve

erők egyensúlya

– összetevése

– paralelogrammájának tétele

erőkar

erőkilogramm

erőlökés

erőmentes pörgettyű

erőmérés, -mérők

erőnyomaték

erőpár,

– forgatónyomatéka
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erőpárok összetevése

erőpoligon, -sokszög

erőrendszer redukálása

erőtér

erőtörvény

erő vektor eltolhatósága

erővonalak

érzékenységi határ (műszereké)

érzet erőssége

esés

eső

etalon

Euler,

– -féle egyenletek

– – szögek

Eustachius-kürt

eutektikum

eutektikus elegy, – hőmérséklet

év (tropikus)

excenter

excentermozgás
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excentricitás (numerikus)

exoszféra

exoterm reakció

expanziós viszony

explóziós motor

Fagyás

fagyási hő

fagyáspont, ; -csökkenés

Fahrenheit-skála

Faith

fájdalomküszöb

fajhő

– gázoké

fajlagos belső energia

fajlagos entalpia ; – entrópia

– térfogat

fajsúly

Faraday

fázis

fázisállandó

fázisátmenetek
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fázisdiagram

fáziskülönbség

fázissebesség

fázisszabály, -törvény

fázisszög

fázistér

fázisugrás

Fechner

fecskendőüveg

fedett síp

fejhullám

fejlesztési kutatás

Fekete Jenő

felcserélési módszer (mérlegelésnél)

félérték-szélesség

felhajtó erő

felhangok

felharmonikusok

felhők

félig áteresztő fal (hártya)

felületi energia
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– erő

– feszültség

– hullámok

– tehetetlenségi nyomaték

– tétel

fémbarométer, -manométer

fémhőmérő

fenéknyomás

fenomenológiai módszer

fényév

ferde hajítás ; – ütközés

Fessel-féle giroszkóp

feszítési munka

fesztávolság

feszültség (rugalmas),

feszültségi ellipszoid, – tenzor

Fick törvényei

Findeisen

fizika

fizikai atmoszféra, – inga

Fletcher
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Flettner-féle rotorhajó

flogiszton

fluiditás

fogaskerék

fojtás ; fojtószelep

fok

folyadék

folyadékcsepp

folyadékfelszín

folyadék-manométer

folyadékos hőmérő

folyadók permetező

folyadék szivattyú

folyási határfolyékonyság

folytonos spektrum

folytonossági hipotézis

fonálinga

fonálkereszt

fonográf

foot

fordulatszám ; – -szabályozó
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fordulatszámláló

forgás

forgáscentrum

forgási energia

– frekvencia

– impulzus

– rezgések

forgástengely

forgásvektor

forgatónyomaték

forgó folyadék

– koordináta-rendszerek

– mozgás

forgólökés

forgótükör, forgózsámoly

formáns

forrás

forrásdiagram

forráserősség

forráshő

forráskésés
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forrásmentes tér

forráspont,

forráspont-emelkedés

forrógőz

Fortin-féle barométer

Foucault,

– -féle ingakísérlet

Fourier

– tétele,

– -integrál, -sor,

fő görbületi sugarak

fő tehetetlenségi nyomatékok, – – tengelyek

főfeszültségek

Föld,

– alakja

– forgása

– közepes sűrűsége

– lapultsága

– mint forgó rendszer

– potenciálja

– szögsebessége
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– tengelyének precessziója

– tömege

földi nehézségi erőtér

földrengéshullámok

főmegnyúlások

főnormális

főtételek l. termodinamika

Frahm-féle tank

Francis-turbina

frekvencia

frekvenciamérő

frekvenciasáv

Fresnel

Friendship

front, frontfelület

fúrás

fúvóka

fúvós hangszerek

függőleges hajítás

függőón

fül
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fűrészfogrezgés

Gaede

Gagarin

Galilei

– -féle inga

– – lejtő

– – relativitási elv

Galilei–Newton-féle mechanika

Galton-síp

gamma

Gauss

– -féle mérlegelési módszer

Gay–Lussac törvényei

– -féle barométer

– – kísérlet

gáz

gázállandó, általános (egyetemes, univerzális)

gázcseppfolyósítók

gazdasági hatásfok

gázdinamika

gázelfajulás
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gázelmélet, kinetikai

gázgépek

gázhőmérő

gázkeverék, -elegy

gázkinetikai sugár

gázmérleg

gáznyomás

gázoszlopok rezgései

gázsugármotorok

gázsűrűség

gáztalanitás

gáztörvények

gázturbinák

geocentrikus világrendszer

geoid

gépek

gerjesztő erő, – rendszer

getter

Giauque

Gibbs-féle fázisszabály

Gibbs-féle potenciál
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giga-

giroszkóp

Glenn

golyóscsapágy

gömb potenciálja

gömbhullám

gömbi inga ; – mozgás

görbe vonalú mozgás

görbület, görbületi sugár

görbületi nyomás

gördülés

gördülési súrlódás

gördülőcsapágy

gőz

gőzfeszültség

gőzgépek

gőzkazán

gőzmozdony

gőznyomás

gőznyomáscsökkenés

gőznyomásgörbe



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

789

gőznyomás-hőmérő

gőzsugárszivattyú

gőzsűrűség

gőzturbinák

gradiens

gramm

grammatom, -molekula

gramofon

graviméter

gravitáció, gravitációs, erő

gravitációs állandó

– erőtér, – tér

– potenciál

– törvény

Guericke

Gyorsítási munka

gyorsító erő

gyorsulás

gyorsuló koordináta-rendszerek

– mozgás

gyújtóponthatás
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Gyulai Zoltán

Hagen–Poiseuille-féle törvény

hajítás, ferde ; függőleges ; vízszintes

– magassága, – távolsága

hajítási időtartam, – parabola

hajlítás

hajlítási hullám

– rezgés

hajócsavar

hajópörgettyű

hajszálcső

hajszálcsöves módszer

hajszálhigrométer

hajtófogaskerék

haladó hullám

– mozgás

hallás

hallásküszöb, -terület

hallható hang

hallócső

halmazállapot ; -változások
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Hampson

hang

hangabszorpció

hangelemzés

hangelhajlás

hangellenállás

hangelnyelési tényező

hangenergia-sűrűség

hangérzékeny láng

hangérzetek

hangfelfogók

hangfelvétel

hangforrás

hangfrekvenciás generátor

hanggátlás

hanghullámok

hanghullám-ellenállás

hangindikátor

hangintenzitás

hang-interferencia

hang-interferométer
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hangköz

hanglebegés

hanglökés

hangmagasság

hangnyomás

hangosság,

hangradiométer

hangrés

hangrögzítés

hangsebesség

hangsorok (-skálák)

hangspektroszkópia

hangsugarak

hangsugárzás

hangsugárzási nyomás

hangszalag

hangszerek

hangszerv

hangszigetelés

hangszín(ezet)

hangtan
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hangteljesítmény

hangtér

hangterjedés,

hangtompítás

hangtörés

hangvezetés

hangvilla

hangvisszaadás

hangvisszaverődés

hangvizsgálat

hangzat

haránthullám ; -rezgés

harántösszehúzódás

hármaspont

harmat

harmatpont, – -higrométer

harmonikus analízis

– felhang

– hullám

– rezgés, – rezgőmozgás

– síkhullám,
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háromszögelés

háromszög-rezgés

hártyák rezgései

hasonlósági törvény

határfeltétel

határfelületi feszültség

határréteg, -elmélet

határvákuum,

hatás–ellenhatás elve

hatásfok

hatásgömb,

hatáskeresztmetszet

hatástávolság

hatásvonal

havas eső

hektó-

heliocentrikus világrendszer

hélium II

Helmholtz,

– -féle egyenlet

– – örvénytételek
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– – üregrezonátor

helyettesítési módszer (mérlegelésnél)

helymagasság

helymeghatározás

helyvektor, helyzetvektor,

helyzeti energia

hengerhullám

hengerkerék

hengerkoordináták

Henry törvénye

Henry–Dalton-féle törvény

Heron-labda

herpolhodia-kúp

Hertz

hertz

Hess törvénye

heterogén rendszerek

heteroszféra

hidegfront

hidegkeverék

hídmérleg
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hidrát

hidraulika

hidraulikus sajtó

hidrodinamika

hidrodinamikai ellenállás

– hasonlósági törvény

– mozgásegyenletek

– nyomás

hidrodinamikai paradoxon

hidrogénatom tömege

hidrosztatika

hidrosztatikai felhajtó erő

– mérleg,

– nyomás

– paradoxon

higanydiffúziós szivattyú

higanygőzsugár-szivattyú

higanyhőmérő

higanymilliméter

higanyos barométer

higany-tallium hőmérő
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higrométerek, higrometria

hiperhang

hiperszonikus sebesség

hipotézis

hipszométer

hiszterózis

hó, hódara

Hold

holdak

Holdrakéta

holtmenet

holtpont

homlokfelület

homogén áramlás

– deformáció

– erőtér

– rendszer

– test (anyag), homoszféra

Hooke törvénye

hordfelület

horizontális inga
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hosszanti hullám ; – rezgés

hosszúságmérés

hő

– mechanikai (munka-) egyenértéke

hőállapot

hőanyagelmélet

hőáramhőáramlás

hőátadási tényező

hőátbocsátási tényező

hőelem

hőellenállás

hőenergia

hőerőgépek

hőerőművek

hőhalál

hőkapacitás

hőkicserélő

hőkicserélődés

hőkonvekció

hőlégmotor

hőmennyiség
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hőmérők

hőmérséklet

hőmérsékletesés

hőmérsékleti egyensúly

hőmérsékleti skálák

hőmérséklet-szabályozók,

hőmérsékletvezetési tényező

hőmozgás

hőohm

hőpalack

Höppler-féle viszkoziméter

hőrelé

hősugárzás,

hőszigetelők

hőszivattyú

hőtágulás

hőtágulási tényező,

hőtan

hőtartalom

hőterjedés

hővezetés,
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hővezetési tényező (hővezetőképesség),

hullám ; –, álló, ; csavarási (torziós), ; csillapított ; egyenes ; fej- ; felületi, ; földrengési ; gömb-, ; hajlítási ; haladó ; hang- ; harmonikus (színuszos) ;
henger-; kapilláris ; koherens ; kör-, ; kötél-, ; longitudinális (hosszanti) ; másodlagos (elemi) ; monokromatikus ; nehézségi ; periodikus ; poláros ;
rugalmas ; sík-, ; térbeli ; transzverzális (haránt) ; víz-,

hullámcsoport

hullámegyenlet

hullámellenállás

hullámfelület

hullámforrás teljesítménye

hullámfront, -homlok

hullámhegy, -völgy

hullámhossz

hullámintenzitás

hullámnormális

hullámsáv

hullámszám

hullámtál

hullámtan

hullámtér

hullámterjedés

hullámterjedési sebesség

hullámvonulat
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húr, – rezgései

húros hangszerek

Huyoens

– elve

Huygens–Fresnel-féle elv

húzás

húzási szilárdság

húzófeszültség

hűtőgépek

hűtőkeverék

Ideális folyadék

– gáz

idiofon hangszerek

időbeli átlag

időegység, -mérés

időjárás előrejelzése

időjárási térkép

időregisztrálás

illékonyság

illeszkedési szög

impulzus
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– megmaradásának tétele

impulzusnyomaték, -momentum

– megmaradásának tétele

– tétele

impulzustengely

impulzustétel

impulzustranszport

inch

indifferens egyensúlyi helyzet,

indikált teljesítmény

indikátor, -diagram

individuális tömegegység

indukált ellenállás

indulási örvény

inerciarendszer

infrahang

inga ; –, csavarási (torziós) ; Eötvös-féle ; fizikai ; fonál- ; Foucault-féle ; Galilei-féle ; gömbi ; horizontális ; kettős (Oberbeck-féle) ; kiegyenlített ;
kompenzációs ; kúp- ; másodperc-, ; matematikai ; nyolcvannégy perces ; pörgettyűs ; reverziós (megfordítható) ; sík ; spirálrugós

ingadozási jelenségek

ingaóra

inger erőssége
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inhomogén test

inkompresszibilis folyadék

intenzitásszint

interferencia

interkontinentális ballisztikus rakéta

interpoláció

invar

invariábilis sík

invariáns rendszer

inverziós hőmérséklet

ionizációs manométer

ionoszféra

irányhallás

irányító erő, – nyomaték

író hangvilla

irreverzibilis folyamat

irreverzibilitás

izentropikus folyamat

izobár állapotváltozás

izobárok

izochor (izoszter) állapotváltozás
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izogammák

izokronizmus

izolált rendszer

izomerő

izotermák

izotermikus állapotváltozások

– kompresszibilitás ; – kompressziómodulus

izotrop test

Jégdara, jégeső

jógkaloriméter

jel

jelmódszer

Jendrassik György

jobbcsavar-szabály

Jolly

– féle rugós mérleg

jósági tényező

Joule

joule

Joule–Thomson-féle kísérlet, – – hatás

Julius-féle hullámgép
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Jupiter

Kalória

kalorikum

kalorikus állapotegyenlet

kaloriméter

kalorimetria

kamarahang

Kamerlingh-Onnes

Kapica-féle hűtőgép

kapilláraktív anyagok

kapilláris állandó

– cső, – emelkedés, süllyedés

– hullámok

– nyomás

– viszkoziméter

kapillaritás

Kaplan-turbina

karburátor

kardáncsukló

Kármán Tódor

– -féle örvényút
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káros tér

kartografikus hatás

katalizátor

Kater

katetométer

kavitáció

kazán

Keesom

Kelvin, Lord

Kelvin-fok

keménység

kémiai affinitás

– mérleg ; – mérlegelés

– reakciók

kemoszorpció

Kempelen Farkas

kényszererő; – munkája

kényszerfeltételek

kényszerfrekvencia

kényszermozgás

kényszerrezgés
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Kepler,

– törvényei

kép

képlékeny anyagok,

kerék gördülése

keresztmetszet másodrendű nyomatéka

keringési idő

kétkomponensű mérleg

kettős forrás

– inga

keverési kaloriméter

kezdeti feltételek

kezdőfázis,

kezdősebesség

kiáramlás

kiegyenlített inga

kifagyasztó edény

kihajlás

kilo-

kilogramm ; kilopond

kinematika
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kinematikai viszkozitás

kinetika

kinetikai energia

– – tétele

– gázelmélet

– hőelmélet

kinetosztatikai egyenletek

kioltás

kiömlés

kipp-rezgés

kísérlet

kísérő triéder

kitérés

kitérési áramlás

klasszikus mechanika

klimatológia

koaguláció

koherens hullámok

kohézió, kohéziós erők

kohéziós nyomás

kollerjárat
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kolloid oldatok

kombinációs hangok

komparátor

kompenzációs inga

komponens

kompresszibilitás

kompressziómodulus

kompressziós vákuumméter

kompresszor

koncentráció ; – -ingadozások

kondenzáció

kondenzációs magvak

kondenzációs szivattyú

kondenzátor

konszonancia

kontinuitási egyenlet

konvekció

konzervatív erő

– erőtér

– rendszer

konyhamórleg
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koordináta, – -rendszer

Kopernikusz

kordofon hangszerek

korpuszkuláris módszer

kozmikus sebesség, első, második

köbös hőtágulás

köd

ködkamra

ködképződés, -magvak

ködmentesítés

kölcsönhatás törvénye

König-féle manométeres láng

köpűs légszivattyú

körfolyamat

körfrekvencia

körhullámok

körlibella

körmozgás

körnóniusz

körsebesség

kötélhullámok
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kötött energia

– pontrendszer

– vektor

közegellenállás

közelhatás

közepes szabad úthossz

középgyorsulás

középkalória

középnap

középsebesség

közlekedő edények;

– – módszere

kriofor

krioszkópos állandó

kristály, -halmaz, -rács

kristályos test

kristályosodási hő

kritikus állapot

– együttható

– fajlagos térfogat

kritikus fordulatszám
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– hőmérséklet, nyomás, sűrűség

– sebesség

kromatikus hangsor

kronográf

kronométer

Krönig

Kundt-féle cső

kúpinga

kúpos fogaskerék

Kurti

kutató léggömbök

Kutta–Zsukovszkij-formula

Kuzminszkij

különbségi hang

külső erő

– munka

– nyomás

– súrlódás

– szorzat

kvarcóra

kvart
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kvázielasztikus erő

kvázisztatikus állapotváltozások

kvint

Labilis egyensúlyi helyzet,

Lagrange

Lambrecht-féle higrométer

lamináris áramlás

Langevin

Langmuir,

Laplace

Laplace-féle formula,

– tételei

latens hő

Laval-fúvóka, -turbina

Lavoisier

lázmérő

Le Chatelier

lebegés

lebegési frekvencia

lecsapódás

lecsapódási hő



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

814

lecsengési idő

légcsavar

légellenállás

légerő,

légfékes mérleg

léggömb, -hajó

legkisebb kényszer elve

légkör

légköri front, -határfelület

légkörtan

légkörzés

légmozgások

légnemű testek

légnyomás ; -övezetek

légsűrítő

légszivattyúk

légtest, -tömeg

légüres tér

legvalószínűbb sebesség

lehajlás

Leibniz
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Leidenfrost-jelenség

lejtő

lélegző gömb

lemezek rezgései

lencsék

lendítőkerék

lengési középpont

lengésidő

Lenoir

leolvasó mikroszkóp, – távcső

lesiklófelület

leszármaztatott egységek, – mennyiségek

leülepedési egyensúly

levegő cseppfolyósítása; – molekulasúlya ; – nedvessége (páratartalma) ; – sűrűsége

levegőfajták

levegőoszlopok rezgései

levélmérleg

Leverrier

libella

Lilienthal

Linde-féle gép
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Linde–Fränkel-eljárás

lineáris ellenállástörvény

– erőtörvény

– forgatónyomaték-törvény

lineáris harmonikus oszcillátor

– hőtágulás

– rezgés

lineárisan poláros hullám

Lissajous-görbék

liter

lóerő

logaritmikus dekrementum

Lomonoszov

longitudinális hullám

– rezgés

lopó

Loschmidt-féle állandó, – – szám,

lökhajtás

Lunyik

lüktetés

lyuksziréna



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

817

Mach-féle szög

magdeburgi féltekék

magnetokalorikus hatás

magnetosztrikció

Magnus-effektus

makroállapot

makroszkopikus jelenségek

manométerek

manométeres láng

maradandó alakváltozás

Marcus

Mariner

Mariotte-féle palack

Mars

másodlagos hangforrás

– hullámok

másodperc

másodpercinga

matematikai inga

– valószínűség

maximum-minimum hőmérő
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Maxwell

– – -féle sebességeloszlási törvény

– – szabály

Maxwell–Boltzmann-féle eloszlási törvény

Mayer R.

McLeod-féle manométer

mechanika

mechanikai energia, -tétel

– hasonlóság

– hatásfok

– hőegyenérték

– rendszer

mega-

megafon

megfelelő állapotok tétele

megfigyelés

megfordítható folyamatok

– inga

megnyúlás

megszilárdulás

Melde-féle kísérlet
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melegfront

melegvíz-fűtés

mellékbolygó

membrán rezgései

membranofon hangszerek

membrános manométer

meniszkusz

mennyiségegyenletek

mérés

merev test

Merkúr

mérleg, mérlegelés

– érzékenysége

mérőcsavar, -mikroszkóp

mérőóra

mérőrúd, -szalag

Mersenne

mértékegység, -szám

mesterséges bolygók és holdak,

– eső

– horizont
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metacentrum

metastabilis egyensúlyi helyzet

meteor

meteorológia

méter

méterkilopond

metronóm

mezopauza, -szféra

Mikola-féle cső

mikro-

mikroállapot

mikrofon

mikroklimatológia

mikrokristály

mikromanométer

mikromérleg

mikrométercsavar

mikron

milli-

minimálfelület

MKS rendszer
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modell

módosulatváltozási hő

Mohr—Westphal-mórleg

Mohs-féle keménységi skála

mol

molalitás

moláris koncentráció

– mennyiségek

molaritás

molekula

molekulák átmérője, sugara

– sebessége

– tömege

molekula-koncentráció

molekuláris erők

– hangabszorpció

– hőelmélet

– légszivattyú

– mozgás

– tárgyalási módszer

molekulasugarak
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molekulasúly; – meghatározása

molhő

moll hármashangzat – skála

Mollier-diagram

molsúly, -szám, -térfogat

molszázalák, moltört

momentum

monokord

monokromatikus hullám

monomolekuláris réteg

monovariáns rendszer

monszunszelek

Montgolfier fivérek

Morin-féle ejtőgép

mozgás; –, Brown-féle ; centrális ; csavar- ; egyenes vonalú egyenletes; egyenletesen gyorsuló; excenter- ; forgó; gömbi ; görbe vonalú ; gyorsuló ;
haladó (transzlációs) ; hő-; hullám- ; inga- ; kényszer-, ; kör- ; molekuláris ; pörgettyű- ; rezgő ; sík ; szabad,

mozgásegyenlet,

mozgási amplitúdó

mozgási csomópont, – duzzadóhely,

fóleenergia,

mozgásmennyiség
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mozgó vonatkoztatási rendszerek

mozgócsiga

munka ; –, belső ; elemi ; emelési ; feszítési ; gyorsítási ; kényszer-erőé ; külső ; összenyomást ; reakció- ; súrlódási ; tágulási; technikai ; virtuális

– hőegyenértéke

munkagép

munkahipotézis

munkasiker

munkatétel

Munson

Nagyvákuum-berendezés

nano-

Nap ; – sugárzása

napállandó

napi nap, napidő

Napier

Naprendszer

Navier–Stokes-féle egyenletek

nedves gőz

nedvesítés

nedvesség, levegőé

négyespont
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négyszögrezgés

négyszögű impulzus

négyzetes ellenállástörvény

nehézségi erő

– gradiens

– gyorsulás

– hullámok

nemzetközi hőmérsékleti skála

néper

Neptunus

Nernst-féle hőtétel

neutrális réteg

névleges feszültség

Newcomen

Newton,

– féle axiómák

– – erőtér

– – formula (hangsebességre),

– – gravitációs törvény,

– – lehülési törvény

– – súrlódási törvény
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newton ; newtonméter

nívófelület

nóniusz

nonvariáns rendszer

normálfrekvencia, -rezgés ; -hang

normáliák

normális állapot

– diszperzió

– erő

– feszültség

– gyorsulás

nullapont-depresszió

nullhiba

nutáció

nutációs kúp

Nyelvsípok

Nyikolajev

nyírás ; nyírási modulus

nyíró feszültség

nyitott rendszer

nyitott síp
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nyolcvannégy perces inga

nyomás ; –, belső ; dinamikai ; fenék- ; gáz-, ; gőz-, ; hang- ; hangsugárzási ; hidrodinamikai ; hidrosztatikai ; kapilláris (görbületi) ; kohéziós, ; kritikus;
külső, ; légköri, ; oldal- ; parciális (részleges) ; sztatikai ; szublimációs ; telítési ; teljes ; torló-

– egyenletes tovaterjedése,

– izotrópiája

nyomáscsomópont, -duzzadóhely

nyomásegységek

nyomáseloszlás

nyomásesés

nyomásfelfogók

nyomási amplitúdó

– ellenállás

– energia

• középpont

nyomásingadozások

nyomásmagasság

nyomásmérés

nyomásszonda

nyomaték ; -poligon

nyomóerő ; -feszültség

nyomókút
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nyújtás ; nyújtási modulus

nyúlós anyagok

Oberbeck-féle kettős inga

Oersted-féle piezométer

Ohm

Ohm–Helmholtz-féle törvény

okklúzió

okság elve

oktáv

okulármikrométer

olajdiffúziós szivattyú

olajlégszivattyú

oldalnyomás

oldáshő

oldat

oldatok fagyás- és forráspontja

oldhatóság

oldószer

Olszewski

Oltay Károly

olvadás
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olvadásdiagram

olvadáshő

olvadási görbe – nyomás

olvadáspont

ombrométer

ónos eső

óra,

orgona

Ostwald

– -féle kapilláris viszkoziméter

oszcillográf

Otto-motorok

ozmózis

ozmózisnyomás

öndiffúzió

önvezérlés

örökmozgó

örvény, -áramlás

örvénycső

örvényerősség

örvényfonal
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örvénygyűrű

örvényképződés

örvényleválás

örvénymag

örvénymentes áramlás, – tér

örvénytér

örvényút

örvényvonal

őskilogramm

ősméter

összegezési hang

összenyomás

összenyomási munka

összenyomhatatlan folyadék

összenyomhatóság

Pálcák rezgései

pálya ; - menti gyorsulás

pályavonalak

Papin

– -fazék

pára
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parabolikus sebesség

– sebességprofil

parallaxishiba

páratartalom

parciális differenciálegyenlet

– nyomás

párhuzamos áramlás,

– erők összetevése

párhuzamosságra való törekvés tétele

párolgás

párolgáshő

párolgási sebesség

párologtató

parsec

Parsons

Pascal törvénye

passzátszelek

Pekár Dezső

Peltier-hatás

Pelton-kerék

peremhangok
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perigeum-magasság

perihélium

periodikus hullámok ; – mozgások

periódus

permanens gáz

perpetuum mobile, elsőfajú;

– – -másodfajú

Perrin

perturbációk

Petit

Pfeffer

Philips-féle hűtőgép

phon, -hangosság,

Pictet

Pierce

piezoelektromos hatás

piezokvarc

piezométer

piknométer

piko-

pillanatnyi forgástengely
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– sebesség

Pioneer

pipetta

Pirani-féle vákuumméter

pirométer

Pitot-cső

Planck

plasztikus anyagok

Plateau-féle kísérletek

Pluto

pluviométer

pneumatikus tűzszerszám

Pohl,

Poinsot

poise

Poiseuille törvénye

Poisson-féle összefüggés

– – szám,

polarizáció, polarizátor

polárkoordináták

poláros hullám
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polhodia-kúp

polimorfia

politrop állapotváltozás, – kitevő

Polzunov

Poncelet

pont körüli forgás

pontrendszer,

pontszerű forrás ; – test

Popovics

porlasztó

potenciál, -különbség

potenciáláramlás

potenciális energia

potenciálörvény

pound

pörgettyű,

porgettyűmozgás

pörgettyűnyomaték

pörgettyűs inga; – iránytű

Prandtl

– -féle cső
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precesszió; – szögsebessége

prim

propeller; -turbina

pszeudoreguláris precesszió

pszichofizikai alaptörvény

pszichrométer

Ptolemaios

Quincke-féle interferenciacső

Rács, radiális erő; – gyorsulás

radián

rádiószonda

rádiuszvektor

rakéta

Raoult törvényei, Rayleigh-féle egyenlet

– – korong

reakció, -erő

reakcióhő, -munka

Réaumur-skálarecipiens

redukált állapotegyenlet, – -határozók

– hosszúság

– hőmennyiség
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reflexió

refrakció

regeláció

regiszter

regisztrálás (rezgéseké)

Regnault

– -féle higrométer

rejtett hő

relatív fajsúly, – sűrűség

relativitási elv, Galilei-féle

relaxációs rezgés

Renner János

reológia

repülés

repülőgép, – -modellek

rés

részleges nyomás

részrezgések

réteges áramlás

reverzibilis folyamat

reverziós inga
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Reynolds-féle szám

rezgés ; –, alap-, ; anharmonikus ; cirkuláris ; csatolt ; csillapítatlan ; csillapodó ; elliptikus ; forgási, ; hajlítási ; hang- ; harmonikus ; háromszög- ;
kényszer- ; lineáris ; longitudinális (hosszanti) ; négyszög- ; normál ; relaxációs (fűrészfog-, kipp-) ; rész-; rugalmas ; saját- ; szabad ; színuszos ;
transzverzális (haránt)

rezgések összetevése, felbontása,

• regisztrálása

rezgési spektrum

rezgésidő

rezgésszám,

rezgéstan

rezgő rendszer csillapítása

rezonancia

rezonanciaélesség ; -elmélet(hallásé); -görbe ; -katasztrófa ; -körfrekvencia ; -szekrény ;

-szélesség

rezonátor

rezultáns

Richmann

rideg anyagok

rotáció l. forgás

rotációs energia

– légszivattyú

– viszkoziméter
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rotorhajó

rövidített barométer

Rubens-cső

rugalmas alakváltozás

– energia

– erő

– feszültség

– hiszterézis

– hullámok,

– pontsor

– rezgések

– test

– utóhatás

– ütközés

rugalmasság

rugalmassági állandók

– határ

– modulus

rugóállandó

rugós mérleg

Rumford
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Rybár István

Sajátfrekvencia, -rezgés

sárkány

sarkcsillag

Saturnus

Savart-féle sziréna

Schirra

sebesség

sebességeloszlás

sebességfelfogók

sebességi amplitúdó

sebességmagasság

sebességmérés

sebességmérők

sebességpotenciál

sebességrezonancia

sebességtér

sebességvektor

secundum

Seebeck-féle lyuksziréna

Segner János András,



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

839

– -kerék

Sigma

sík inga; – mozgás

síkban poláros hullám

síkbeli áramlás; – gördülés

síkbeli polárkoordináták,

síkhullám

siklórepülés, -szám, -szög

simulósík

sípok

Six-féle maximum-minimum hőmérő

skálarész

skaláris mennyiség

– szorzat

– tér

Smoluchowski

son, -hangosság

sonar-készülék

spektrális felbontóképesség

spektrum

spirálrugó
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spirálrugós inga

stabilis egyensúlyi helyzet,

stabilitás,

stabilizálás,

stacionárius állapot

– áramlás ; – diffúzió

– hővezetés

standard

statika l. sztatika

statisztikai hőelmélet, – mechanika,

– ingadozások

Steiner tétele

Stephenson

Stern

Stevin

stokes

Stokes-féle ellenállástörvény

stopperóra

stroboszkopikus időmérés

Stumpf

Sturm
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sugarak,

sugárhajtás

sugárkontrakció

súly

súlymérés

súlyos pörgettyű

– tömeg

súlypont

– megmaradásának tétele

súlyponttengely

súlyponttétel

súlyrész, súlyszázalék

súlysorozat

súlytalanság állapota

súlyveszteség

súlyvonal

súlyzómodell

súrlódás, belső; csúszási ; gördülési ; külső ; tapadási ; súrlódási ellenállás,

– erő,

– hő

– munka
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– szög

– tényező (együttható)

súrlódásmentes folyadék

Sutherland

sűrítő

sűrűség

sűrűségingadozás

sűrűségmérés

Szabad energia, – entalpia,

– felszín

– mozgás

– pontrendszer

– rezgés

– tengely

– úthossz

– vektor

szabaderő

szabadesés

szabadsági fok

szabályos visszaverődés

szakítási módszer
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– szilárdság

számértékegyenletek

szappanhártyák

száraz gőz ; – jég

szárnyfelület

szedimentációs egyensúly

szegélyörvény

szeizmográf

szélcsatorna

szelek

szélerőművek

szélerősség, -sebesség

szélkerék

szellőző pszichrométer

szélövezetek, -rendszerek

szemipermeábilis hártya

szénsavhó

szeparátor

szeptim

szext,

szferométer
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szíjáttétel

szilárd test

szilárdság

szimmetrikus pörgettyű

színkép,

színuszhullám; -rezgés

sziréna

szívás

szívasi sebesség

szívóhatás

szívókút

szivornya

szócső

szoláris állandó

szolvát

szórás

szorpció

szög, -mérés

szöggyorsulás

szögsebesség ; – vektora

szökési sebesség
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szökőár

szökőkút

Szputnyik

sztalagmométer

sztatika

sztatikai erőfelfoga ; – erőmérés

– nyomás

tömegmérés

sztatikus érzékenység

sztereofonos hatás

sztetoszkóp

sztratopauza, sztratoszféra

szublimáció

szublimációs görbe,

– hő, – nyomás

szuperpozíció, – elve

szuperszonikus sebesség

szuprafolyékonyság, -vezetés

szuszpenzió

Tachométer

tágulási munka,
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támadáspont ; – vonal

tangenciális erő

tapadási súrlódás

tára

tárgymikrométer

Tabnóczy Tamás

tartó

tavaszpont

távhőmérő

távolbahatás

távolsághallás

távprognózis

Taylor

technikai atmoszféra

– mértékrendszer

– munka

teher

tehetetlen tömeg

tehetetlenség, – törvénye

tehetetlenségi ellenállás

– ellipszoid
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– erő

– kar, – sugár

– nyomaték,

– rendszer l. inerciarendszer

– tenzor

telítési nyomás

telítetlen gőz ; – oldat

telített gőz ; – oldat ; – vízgőz

teljes differenciál,

– ellenállás

– nyomás

visszaverődés

teljesítmény

teljesítményszint

temperált hangolás

tenzió

tenzor, teodolit

tera-

térbeli átlag

– hullámok

– rács
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terc

teremakusztika

térerősség

térfogati erők

– hőtágulás,

– rugalmasság

térfogatmeghatározás,

térgörbe menti mozgás

térhatás

természetes hangolás

– koordináta-rendszer

termik

termikus állapotegyenlet

– analízis

– energia

– hatásfok

termisztor

termodiffúzió

termodinamika

• első főtétele ; – második főtétele ; – harmadik főtétele

termodinamikai egyensúly,
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– hőmérsékleti skála,

– potenciálok

– rendszer

– valószínűség

termoelem

termográf

termokémiai reakcióegyenlet

termokolor

termométer

termoszféra

termoszpalack

termosztatika

ternér rendszer

terrénkorrekció

területi sebesség

területmérés

Thomson W. (Lord Kelvin)

tiszta hangolás

tisztahang,

tizedes mérleg

tizedmérő
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tolómérce

tonna

torlónyomás

torlósugár-hajtómű, -motor,

torr

Torricelli

– kísérlete ; – tétele

torzió ; -modulus

torziós hullám,

• inga, – mérleg

többfázisú rendszer

többkomponensű rendszer

tökéletes gáz

tömeg

– megmaradásának törvénye

tömegegységek

tömegerők

tömegkoncentráció

tömegközéppont (l. még súlypont)

tömegmérés; – redukálása légüres térre

tömegpont
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tömegvonzás, általános ; l. gravitáció

töménységtörés, – törvénye

törésmutató

transzfúzió

transzláció

transzponálás

transzport jelenségek

transzverzális hullám ; – rezgés

tranziens állapot

Traube

tropopauza

troposzféra

túlhevített folyadék ; – gőz

túlhűtés

túlnyomás

túltelített gőz ; – oldat

turbókompresszoros motor, – repülőgép

turbólégcsavaros repülőgép

turbulencia-kritérium

turbulens áramlás

tükrök
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tűzifecskendő

Tycho Brahe

Tyereskova

Tyitov

Újrafagyás

ultracentrifuga

ultrahang

ultrahang-adók

uniszónó

univariáns rendszer

univerzális gázállandó

Uranus,

úszás

út; útkülőnbség

utózengés, utózengési idő,

Ülepítés

üregképződés

űrhajózás

űrrakéta

ütközés

ütközési együttható



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

853

– keresztmetszet

– normális

– szám

ütőhangszerek

üveghangok

üvegházhatás

Vákuum

vákuumméterek

vákuumszivattyúk

vákuumtechnika

válaszfelület

valószínűség

Van der Waals-féle állapotegyenlet,

– – erők

Van't Hoff

• törvénye

Vanguard

vastagságmérő

véglapos mérőrúd

végtelen csavar

végvákuum
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vektor, -mennyiség

– abszolút értéke (nagysága) ; differenciálhányadosa ; felbontása, komponensei

vektordiagram

vektoregyenlet

vektori szorzat

vektorok összeadása ; szorzata,

vektortér

Venturi-cső

Venus

Venus

Vickers-féle keménység

Vidie-féle szelence

virtuális elmozdulás, – munka

– munka elve

visszalökés

visszaverődés; – törvénye

visszaverődési fok

visszhang

visszhangos mélységmérés

viszkozitás

viszkozitásmérés
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vitorlázó repülés

víz állapotdiagramja ; – anyagállandói ; – hőtágulása ; – sűrűsége

vízállásmutató

vízérték

vízhullámok

vízierőgépek, -erőművek

vízikerék

vízkaloriméter

vízlégszivattyú, -sugárszivattyú

vízszintes hajítás

vonalas spektrum

vonatkoztatási pont

– rendszer

Vosztok –

Watt

watt

Weber

Weber–Fechner-féle törvény

Werckmeister

Westphal

Wilcke
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Wilson-kamra

Wood-féle ötvözet

Wright fivérek

Wroblewski

Yard

Young

– féle modulus

– – összefüggés

Zárt rendszer

– síp

Zemplén Győző

zenei hang

zivatar

zörej

zúzmara

Zsukovszkij

– -profil
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C. függelék - TÁJÉKOZTATÓ AZ SI-
MÉRTÉKEGYSÉGEKRŐL

A 8/1976. MT számú rendelet alapján csak a nemzetközi mértékegységrendszer (Système International, jele: SI, kiejtése es-i) használható. Ennek
megfelelően, a jelenleg forgalomban levő tankönyvekhez mellékeljük az új mértékegységeket ismertető táblázatot. (A megjegyzés rovatban közöljük
a nem használható mértékegységek átszámítási módját is.)

ALAPMENNYISÉGEGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEIK

Az alapmennyiség Az
alapmértékegység

neve jele neve jele
Megjegyzés

Hosszúság l méter m

Tömeg m kilogramm kg

Idő t másod
perc s

Elektromos
áramerősség I amper A

Termo-
dinamikai

hőmérséklet
T kelvin K

Anyagmennyiség n mól mol
Fényerősség IV kandela cd

AZ ÚJONNAN ELŐÍRT SZÁRMAZTATOTT EGYSÉGEK

A mennyiség
és jele

SI-egység A tiltott mértékegységek és
átszámításuk SI-egységekre
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neve jele és értelmezése

Erő, jele: F
newton
(kiejtése:
nyúton)

N = m∙kg/s2

Nyomás, jele:
p

pascal
(kiejtése:
paszkal)

Energia, jele:
Ε

Munka, jele:
W

Hőmennyiség,
jele: Q

joule

(kiejtése:
dzsúl)

Teljesítmény,
jele: Ρ watt

Dinamikai
viszkozitás,
jele: η (kis
éta)

poise (kiejtése: poáz), jele: P, 1 Ρ
= 0,1 Pas

Kinematikai
viszkozitás,
jele:

m2/s stokes (kiejtése: sztóksz), jele: St,
1 St=10"4 m2/s

Radioaktív
sugárforrás
aktivitása,
jele: A

becquerel
(kiejtése:
bekerel)

Bq = l/s curie (kiejtése: kűri), jele: Ci, 1 Ci
= 3,71010 Bq

AZ ÚJONNAN ELŐÍRT SZÁRMAZTATOTT EGYSÉGEK (folytatás)
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SI-egységA mennyiség
és jele neve jele és értelmezése

A tiltott mértékegységek és
átszámításuk SI-egységekre

Elnyelt
sugárdózis,
jele: D

gray
(kiejtése:
gréj)

Gy (kiejtése: gé-
ipszilon) 1 Gy = 1 J/kg
= = m2/s2

rad, jele: rd, 1 rd = 0,01 Gy

Besugárzási
dózis, jele: X C/kg = s ∙ A/kg röntgen, jele: R, 1 R = 2,58 ∙ 10–

4 C/kg

Mágneses
indukció, jele:
B

tesla

(kiejtése:
teszla)

gauss, jele: G,

1 G = 10–4 T

Mágneses
fluxus, jele:
Φ (görög
nagy fi)

weber

(kiejtése:
véber)

maxwell, jele: M, 1 M = 10–8 T

Mágneses
térerősség,
jele: H

A/m oersted (kiejtése: örszted) jele:
Oe, 1 Oe = 79,577 A/m

NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉS A HASZNÁLHATÓ MÉRTÉKEGYSÉGEK KÖZÖTT

Mennyiség Összefüggések

Szög

Terület

Sebesség

Sűrűség

Folyadékok és gázok
nyomása

Energia, munka
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Elektromos töltés

Elektromos feszültség

Elektromos térerősség

Elektromos kapacitás

Mágneses indukció

Elektromos ellenállás

Elektromos fajlagos
ellenállás

Induktivitás
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