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Bevezetés és célmeghatározás 
 

Ez a jegyzet a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán található alapképzési (BSc) szakon 

tanuló hallgatók részére készült. A jegyzet fő célja az, hogy megkönnyítse az alapozó fizika 

tárgyak tanulását a hallgatók számára. Ezek az alapozó kurzusok általában kettős célkitűzésűek. 

Elsősorban megalapozzák a leendő mérnökök általános tájékozottságát a természettudományok 

körében, másodsorban szaktól függően megalapozza a szakmai tantárgyakat. 

A mérnök képzés egyik legfontosabb alapeleme a fizika magas szintű ismerete és 

összefüggéseinek felismerése, hiszen több műszaki jellegű kurzus erre a tudásbázisra alapoz. 

A jegyzet nem öleli fel az egész fizika területét. Leginkább azok a részek lettek összegyűjtve 

és kidolgozva, amelyek az agrár és műszaki képzés során legtöbbször előkerülnek, illetve 

leginkább gondot okoznak a diákoknak.  

A jegyzet megírásakor az volt a cél, hogy a hallgató önálló tanulását segítse. A fejezetek 

elméleti része nem magyarázó jellegű, inkább a fontosabb definíciókat és törvényeket 

tartalmazza, amelyek elengedhetetlenek az egyes témakörök megértéséhez. A jegyzet minden 

témakör esetében tartalmaz számolási példákat, melyek az elmélet megértését segítik. A 

témakörök legvégén gyakorló kérdések vannak, melyek elméleti jellegűek, valamint 

kidolgozott feladatokat és gyakorló feladatok. 

A tananyag segítséget nyújt az alapvető általános fizikai és tudományos gondolkodásmód 

kialakításához. Segítségével a hallgatók egy olyan tudásbázist szereznek meg, ami jelentősen 

megkönnyítheti a további tanulmányaikat. 

A jegyzet megírásakor a tanulási eredmény alapú szemlélet szem előtt tartására törekedtünk. 

Jelen jegyzet elsajátítása után a hallgató a következő tanulási eredményekkel fog rendelkezni: 

a) tudása 

- Ismeri a fontosabb fizikai folyamatokat, 

azok alapvető törvényszerűségeit, 

vizsgálati módszereit.  
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- Ismeri az alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket. 

b) képesség 

- Számítási feladatok megoldásakor alkalmazza a fizika alapfogalmait. 

- Különbséget tesz az egyes fizikai folyamatok között, és magyarázza azokat. 

- Megérti és értelmezi az egyes fizikai folyamatokat, problémákat. 

3; Attitűd 

- Elfogadja a szakmai segítséget. 

- Hajlandó bepótolni a szakterületen fellépő hiányosságait. 

- Tudományos pontosságot igényel. 

4; Autonómia, felelősség 

- Önállóan old meg számolási feladatokat. 

- Önállóan tanul, saját hibáit javítja. 

 A jegyzet segítséget nyújt a hallgatóknak a középiskolában tanult fizika újratanulásában, 

átismétlésében, összefoglalásában, ezáltal valószínűleg könnyebben veszik majd az egyetemi 

képzés akadályait. 
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1. MÉRTÉKEGYSÉGEK, FIZIKAI ÁLLANDÓK 

1.1 Mérés, mértékegységrendszer 

 

A fizika olyan egzakt tudomány, amely mérésekkel alátámasztott törvények segítségével írja le 

a világot. A törvények mindig ugyanúgy működnek saját hatáskörükön belül és mindig 

ugyanarra az eredményre vezetnek. A mérések sosem 100 %-osan pontosak, minden mérési 

eredményt valamekkora hiba terhel. A mérések eredménye minden esetben egy fizikai 

mennyiség. A fizikai mennyiség a mérendő mennyiség nagyságát adja meg egy egységnyi 

mennyiséghez képest. Az eredmény pedig azt adja meg, hogy a mért mennyiség hányszorosa 

egy megállapodás szerinti mértékegységnek. 

A természettudományok területén kapott mérési és számolási eredmények 

összehasonlíthatóságát szolgálja az egységes mértékegységrendszer. 

  

Mérési eredmény: 

Egy mérőszám és a mértékegység szorzata. 

Mértékegység: 

A méréshez használt egységek, amivel a fizikai mennyiségeket pontosan meg tudjuk határozni. 

Az SI-mértékegységrendszer 

 

Az SI-rendszer (Système International 

d’Unités) 1960-ban elfogadott Nemzetközi 

Mértékegységrendszer.  
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SI-rendszer alapmennyiségei: 

Alapmennyiség Alapegység 

Neve Jele Neve Jele 

Hosszúság l méter m 

Tömeg m kilogramm kg 

Idő t másodperc s 

Áramerősség I amper A 

Hőmérséklet T kelvin K 

Anyagmennyiség n mól mol 

Fényerősség Iv kandela cd 

 

SI-rendszer származtatott mértékegységei: 

Az alapegységekből származtathatók a származtatott mértékegységek. 

Származtatott mennyiség Mértékegység 

Neve Jele Dimenziója Jele 

Felület A l2 m2 

Térfogat V l3 m3 

Sebesség v l/t m/s 

Gyorsulás a v/t m/s2 
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Sűrűség ρ m/V kg/m3 

Erő F m∙a kg m/s2= Newton=N 

Nyomás p F/A N/m2=Pascal=Pa 

Munka W F˙l N m=Joule=J 

Energia E W Joule 

Teljesítmény P W/t J/s=watt 

 

 

Prefixumok 

Az előzőekben bemutatott egységek a valóságban sokszor túl kicsinek vagy túl nagynak 

bizonyultak. Ezért az áttekinthetőség kedvéért bevezették az egyes egységek 10 hatványaival 

megadott többszöröseit illetve törtrészeit, ezeket az adott egység neve elé írt egyezményes 

betűvel jelöljük. 

SI-prefixum: 

A mértékegység elé írt, betűvel jelölt, 10-es szorzót jelentő mennyiségek. 
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Prefixumok az SI-mértékegységrendszerben (Forrás: http://mindigmatek.blogspot.com/) 

 

 

Vektorok 

A fizikai mennyiségek egyrészét alkotják 

az eddigiekben összefoglalt mennyiségek, 

amelyek egy mérőszámból és egy 
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mértékegységből állnak, ők a skalármennyiségek. 

Egy másik csoportot alkotnak a vektormennyiségek vagy röviden vektorok, melyek nagysággal 

és iránnyal is rendelkeznek. 

  

Vektorok (Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu) 

Elméleti kérdések 

1. Gondold végig milyen fizikai méréseket végeztél az elmúlt napokban? 

2. A mérésed során mit mértél és milyen mértékegységet használtál? 

3. Melyek azok a fizikai mennyiségek, amelyekkel a hétköznapi életed során sűrűn 

találkozol? 

Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Számoljuk át a következő mennyiségeket a megadott mértékegységekbe! 

Megoldás: 

5 g/cm3 ? kg/m3 

5 
𝑔

𝑐𝑚3
= 5 ∙  

10−3

(10−2)3

𝑘𝑔

𝑚3
=  5 ∙  

10−3

10−6

𝑘𝑔

𝑚3
 = 5 ∙ 103

𝑘𝑔

𝑚3
= 5000 

𝑘𝑔

𝑚3
 

 60 l/perc ? m3/s 

60
𝑙

𝑝𝑒𝑟𝑐
 = 60

𝑑𝑚3

𝑚𝑖𝑛
=  60 ∙

(10−1)3

60

𝑚3

𝑠

= 1 ∙ 10−3
𝑚3

𝑠
.  

https://tudasbazis.sulinet.hu/
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 20 kN/dm2 ? Pa 

20
𝑘𝑁

𝑑𝑚2
= 20 ∙

103

(10−1)2

𝑁

𝑚2
= 20 ∙  105

𝑁

𝑚2
= 2 ∙ 106

𝑁

𝑚2
= 2 ∙  106 𝑃𝑎 

 

Gyakorló feladatok 

1. Feladat Számoljuk át a következő mennyiségeket a megadott mértékegységekbe! 

0,003 m3/s  ? dm3/h 

2 kg/dm3  ? g/dm3 

500 N/cm2  ? Pa 

8 dm/perc  ? m/s 

 

2. Feladat Melyik nagyobb a következő mennyiségek közül? 

11 mm  0,11 cm 

3000 dm2  3 m2 

400 cm3  40 000 mm3 

15 h  1500 s 

 

3. Feladat Fejezzük ki az alábbi mennyiségeket grammban! 

250 mg;  32 dkg;   44 kg;   56 μg 

 

4. Feladat Fejezzük ki az alábbi hosszúságokat méterben! 

6 nm  0,6 km   35 mm   2,5 am 

 

5. Feladat Egy udvar hossza 140 m. 

Hány lépéssel tudunk végig érni rajta, 
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ha a lépésünk hossza 65 cm? Mennyivel lép kevesebbet vagy többet az, aki 7,7 dm-es lépéseket 

lép? 

  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

 

14 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

 

1.2 Fontosabb fizikai állandók 

 

A számítások során többször szükséges egyes fizikai állandók értékének ismerete. A következő 

táblázat ezeket foglalja össze. 

Elnevezése Jele Értéke Mértékegysége 

Fénysebesség c 299 792 458 ≈ 3∙108 m/s 

Planck állandó h 6,62607∙10-34 Js 

Newton-féle gravitációs állandó γ 6,674∙10-11 m3/(kgs2) 

Elemi töltés e 1,602∙10-19 As 

Avogadro-szám NA 6,02214∙1023  

Boltzmann-állandó k 1,38065∙10-23 J/K 

Univerzális gázállandó R 8,3145 J/mol K 

Stefan-Boltzmann állandó σ 5,6704∙10-8 kg/(K4 s3) 

Gravitációs gyorsulás (Föld felszín) g 9,806≈ 10 m/s2 

A fizikában sűrűn használt fizikai állandók 
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2. KINEMATIKA, MOZGÁSTAN 

2.1 Alapfogalmak és törvények 

Kinematika: 

A mechanika azon része, amely a testek mozgásának leírásával foglalkozik anélkül, hogy a 

mozgások okait vizsgálná.  

Pontszerű test, tömegpont: 

Azokat a testeket nevezzük pontszerűnek, amelyek méretei a vizsgálat, a mozgás szempontjából 

elhanyagolhatóak. 

 

 

1.1 ábra Kinematikai alapfogalmak szemléltetése (Forrás: Berta Miklós és mtsai, 2006) 

Viszonyítási vagy vonatkoztatási-pont: 

Egy test helyét, mozgásállapotát mindig valamilyen másik testhez viszonyítva tudjuk megadni. 

A mozgás szempontjából, a mozgás leírásához alappontnak vett pont. 

Nyugalom: 

A nyugalom szintén mindig viszonylagos, mint a mozgásállapot. A nyugalomban levő test 

mozgásállapota megegyezik a választott 

viszonyítási rendszer mozgásállapotával. 

Helyvektor: 
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A viszonyítási pontból (origóból) a mozgó testhez mutató vektor, segítségével a testek helye az 

x, y, z koordinátákkal egyértelműen megadható. Jele: r⃗ 

Jobbsodrású koordinátarendszer: 

A fizikában használt koordinátarendszer. A tengelyek egymásra merőlegesek (x, y, z), melyek 

a jobb kezünk hüvelyk-, mutató- és középső ujjának sorrendjében vannak elnevezve. (1.2 ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyvektor 

Mozgás pályája: 

Azon pontok halmaza, amelyeket a pontszerű test mozgása során érint. Az a vonal, amelyet a 

test a mozgása során bejár. 

Megtett út: 

A mozgás során t1 és t2 időpontok között befutott pályadarab hossza. Jele: s, mértékegysége: 

méter (m). 

Elmozdulás vektor: 

A mozgás kezdőpontjából a végpontjába mutató vektor. Jele: ∆r⃗ 

z 

y 

x 

y(t) 

z(t) 

r(t) 

O x(t) 
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A mozgás pályája és az elmozdulás szemléltetése (Forrás: https://www.tankonyvtar.hu) 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás: 

A mozgás során a mozgás pályája egyenes vonal, és a megtett út egyenesen arányos az út 

megtételéhez szükséges idővel. 

Sebesség: 

Az megtett út és az út megtételéhez szükséges idő hányadosa. Jele: v, mértékegysége: m/s. 

sebesség =  
megtett út

eltelt idő
=  

∆s

∆t
 

A sebesség vektormennyiség, iránya megegyezik a test mozgásának irányával. 

𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠é𝑔𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑒𝑙𝑚𝑜𝑧𝑑𝑢𝑙á𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟

𝑒𝑙𝑡𝑒𝑙𝑡 𝑖𝑑ő𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚
= �⃗� =

∆𝑟

∆𝑡
 

Átlagsebesség, középsebesség: 

Ha a mozgás során a sebesség változik, akkor változó mozgásról beszélünk. Változó mozgás 

esetén be lehet vezetni az átlagsebességet, mely az adott test által megtett teljes út hosszának és 

az ehhez szükséges időnek a hányadosa. Jele: �⃗�, 𝑣á𝑡𝑙. 

Átlagsebesség az a sebesség, amellyel a test egyenletesen mozogva ugyanazt az utat tenné meg 

ugyanannyi idő alatt, mint a változó 

mozgással. 

𝑣á𝑡𝑙 =
ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑔𝑡𝑒𝑡𝑡 ú𝑡

ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑡𝑒𝑙𝑡 𝑖𝑑ő
=  

𝑠ö

𝑡ö
. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1nyados
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Mértékegysége: 𝑚

𝑠
. 

Pillanatnyi sebesség: 

Egy olyan kicsi időszakaszra vett átlagsebesség, ami alatt a mozgás nem változik meg 

lényegesen. Úgyis megfogalmazhatjuk, hogy megmutatja, hogy ha a mozgás az adott 

pillanatban egyenletessé válna, mekkora sebességgel mozogna a test tovább. A pillanatnyi 

sebesség vektormennyiség, iránya a mozgás pályájának érintőjébe esik. 

Jele: vp 

Gyorsulás: 

A sebesség megváltozásának és a közben eltelt időnek a hányadosa. A gyorsulás 

vektormennyiség, iránya a sebességváltozás irányával megegyező. Mértékegysége: m/s2. 

gyorsulás =  
sebességváltozás

sebességváltozás időtartama
=  

vvég − vkezdeti

tvég − tkezdeti
 

a =
∆v

∆t
. 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás: 

A mozgás pályája egyenes vonal, és a mozgás alatt a test sebessége egyenlő időszakok alatt 

egyenlő mértékben változik. 

Pillanatnyi sebesség: 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás esetén a pillanatnyi sebesség egyenesen arányos 

a mozgás során eltelt idővel. vp=a∙t 

Négyzetes úttörvény: 

Az egyenletesen változó mozgásoknál a megtett út arányos az eltelt idő négyzetével. 

s =
a

2
t2. 

 

Ha a mozgások során a kezdősebesség nem nulla, akkor a következő képleteket használjuk: 

v = v0 + a ∙ t; 

s = v0 ∙ t +
a

2
t2. 

Szabadesés: 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

 

19 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

 

Ha egy testre mozgása során csak a Föld vonzóereje hat, akkor a test szabadon esik. A 

szabadesés gyorsulása: g⃗⃗, értéke Magyarországon: g⃗⃗ = 9,81 
m

s2. 

Nehézségi gyorsulás: 

g⃗⃗ – a nehézségi gyorsulás függőleges irányú, és megközelítőleg a Föld középpontja felé mutat.  

Függőleges hajítás: 

A függőlegesen lefelé dobott test esetén a v0 kezdősebesség és a g is lefelé mutat, így mindkettő 

előjele pozitív. 

v = v0 + g ∙ t; 

h = v0 ∙ t +
g

2
t2. 

A függőlegesen felfelé dobott test esetén a v0 kezdősebesség és a g ellentétes irányba mutatnak, 

v0 pozitív irányba, g előjele negatív.  

v = v0 − g ∙ t; 

h = v0 ∙ t −
g

2
t2. 

Vízszintes hajítás: 

Ezen mozgás összetehető egy vízszintes irányú, v0 kezdősebességű egyenes vonalú egyenletes 

mozgásból és egy függőleges irányú szabadesésből. 

Ferde hajítás: 

Ebben az esetben a hajítás iránya a vízszintessel szöget zár be. Ez a mozgás egy függőleges 

hajításból és egy vízszintes irányú egyenes vonalú egyenletes mozgásból áll. 

 

2.2 Elméleti kérdések 

1. Ha egy vonat elhalad az állomás épülete mellett. Mi van nyugalomban: a vonat vagy az 

állomás épülete? 

2. Miben különbözik egymástól a 

megtett út és a mozgás pályája? 

3. Mikor egyenlő a megtett út az 

elmozdulásvektor nagyságával? 
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4. Mit nevezzünk útnak, mi a pálya és mi az elmozdulás? 

5. Mikor nevezünk egy mozgást egyenes vonalú egyenletes mozgásnak? Mondj rá 

példát! 

6. Hogyan számítjuk ki a sebességet? 

7. Mit jelent az, hogy egy autó sebessége 100 km/h?  

8. Mit jelent az átlagsebesség?  

9. Hogyan tudjuk kiszámítani az átlagsebességet? 

10. Mit értünk egy test pillanatnyi sebességén? 

11. Mikor beszélünk egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásról? Mondj rá példát! 

12. Mi a gyorsulás jele, mi a mértékegysége? 

13. Hogyan kell kiszámítani a gyorsulást? 

14. Mit jelent az, hogy egy kamion gyorsulása 1,7 m/s2? 

15. Mit jelent az, hogy egy autó gyorsulása -10 m/s2? 

16. Mi a szabadesésnek? 

17. Mit jelent az, hogy a gravitációs gyorsulás értéke Magyarországon 9,81 m/s2? 

2.3 Kidolgozott feladatok 

 

1. Feladat Egy személyautó az általa megtett út első felét, 80
𝑘𝑚

ℎ
, a másik felét 120

𝑘𝑚

ℎ
 

sebességgel tette meg. Mekkora volt az autó átlagsebessége az út során? 

Megoldás: 

Ha a teljes megtett út s, akkor abból 1

2
𝑠 utat 80

𝑘𝑚

ℎ
 és 1

2
𝑠 utat 120

𝑘𝑚

ℎ
 sebességgel tette 

meg az autó. Tudjuk, hogy az átlagsebesség nem egyenlő a sebességek átlagával! 

Ismertek a sebességek és a megtett út, ismeretlen az átlagsebesség és az az idő ameddig 

a jármű mozgott. Az időt nem 

ismerjük, ezért meg kell határozni. 

Írjuk fel az összefüggéseket. 

Az út: sö=s 
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Az út megtételéhez szükséges idő: t 

A út első illetve második felének megtételéhez szükséges idő: 

𝑡1 =

𝑠
2
𝑣1

=
𝑠

2𝑣1
        𝑡2 =

𝑠
2
𝑣2

=
𝑠

2𝑣2
. 

Az átlagsebesség képlete alapján felírható: 

𝑣á𝑡𝑙 =  
𝑠

𝑡
=

𝑠

𝑡1 + 𝑡2
=

𝑠
𝑠

2𝑣1
+

𝑠
2𝑣2

=
𝑠

𝑠2𝑣1 + 𝑠2𝑣2

4𝑣1𝑣2

=
4𝑠𝑣1𝑣2

2𝑠(𝑣1 + 𝑣2)
=

2𝑣1𝑣2

(𝑣1 + 𝑣2)

=
2 ∙ 80

𝑘𝑚
ℎ

120
𝑘𝑚
ℎ

80
𝑘𝑚
ℎ

+ 120 
𝑘𝑚
ℎ

= 96
𝑘𝑚

ℎ
. 

2. Feladat Egy személyvonat sebessége 72
𝑘𝑚

ℎ
. A mellette levő sínen egy 100 m hosszú 

vonat 36𝑘𝑚

ℎ
 sebességgel halad a személyvonattal ellentétes irányban.  

a) Mekkora a személyvonat sebessége a másik vonathoz képest? 

b) Mekkora a másik vonat sebessége a személyvonathoz viszonyítva? 

c) Mennyi ideig láthatja a személyvonat ablakán (merőlegesen) kinéző utas a másik 

vonatot? 

d) Mennyi ideig látja maga mellett a másik vonat mozdonyvezetője a 200 m hosszú 

személyvonatot? 

e) Mennyi ideig látja a személyvonatban utazó utas a másik vonatot, ha az utas a 

személyvonattal egy irányban halad 36𝑘𝑚

ℎ
 sebességgel? 

Megoldás: 

𝑣𝑠𝑧 = 72
𝑘𝑚

ℎ
= 20

𝑚

𝑠
;            𝑣𝑀 = 36

𝑘𝑚

ℎ
= 10

𝑚

𝑠
  

a) Mivel egymással szembe mennek, ezért a megoldás a két sebesség összege lesz: 

∆𝑣𝑠𝑧 = 20
𝑚

𝑠
+ 10

𝑚

𝑠
= 30

𝑚

𝑠
.  

b) Ha a személyvonathoz 

viszonyítunk, akkor az egy 
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10
𝑚

𝑠
 sebességű, ellenkező irányba mozgó vonatkoztatási rendszer. A másik vonat 

sebessége pontosan az a) részben kapott 30
𝑚

𝑠
. 

c) A másik vonat hossza: 

𝑠1 = 100 m 

𝑡1 =
𝑠1

𝑣
=

100𝑚

30
𝑚

𝑠

= 3
1

3
𝑠. 

d) 𝑠2 = 200𝑚 

𝑡2 =
𝑠2

𝑣
=

200𝑚

30
𝑚

𝑠

= 6
2

3
𝑠. 

e) A két vonat azonos irányban halad, a közöttük lévő sebességkülönbség: 

𝑣𝑘 = 𝑣𝑠𝑧 − 𝑣𝑀 = 20
𝑚

𝑠
− 10

𝑚

𝑠
= 10

𝑚

𝑠
. 

 

A kérdés az, hogy 𝑣𝑘 = 10
𝑚

𝑠
 sebességgel mennyi idő alatt lehet megtenni 100 m 

távolságot.  

𝑡3 =
𝑠1

𝑣𝑘
=

100 𝑚

10
𝑚
𝑠

= 10 𝑠. 

3. Feladat Egy hajó a folyón 4
𝑚

𝑠
 sebességgel megy. A folyó sebessége 3

𝑚

𝑠
 . A folyó 

parton lévő két város távolsága 14 km. Mennyi idő alatt ér a hajó az egyik városból a 

másikba majd vissza? Megváltozna-e a menetidő, ha a feladatba nem folyó szerepelne, 

hanem egy tó? 

Megoldás: 

Az ismert adatok: 

A hajó sebessége a folyóhoz képest: 𝑣ℎ = 4
𝑚

𝑠
 

A folyó sebessége a parthoz képest: 𝑣𝑓 =

3
𝑚

𝑠
 

A két város közötti távolság: 𝑠 = 14 𝑘𝑚 =

1,4 ∙ 104𝑚 
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A vonatkoztatási rendszer a folyó meder, hiszen a folyó sebességét ehhez képest adta meg a 

feladat. Tehát a folyó sebessége egy nyugvó koordinátarendszerben van értelmezve. A hajó 

sebessége a folyó mozgásához van viszonyítva. A folyó a hajóhoz képest mozog, tehát a hajó 

mozgását egy mozgó koordinátarendszerben adta meg a feladat. Célszerű viszont a mozgásokat 

úgy vizsgálni, hogy azok mindegyike nyugvó koordinátarendszerben történjen.  

 
A megoldás az ábra alapján: 

 
Ha egy tavon közlekedne a hajó, akkor az azt jelentené, hogy a víz állóvíz, így az nem 

befolyásolja a hajó sebességét.  

 
A menetidő jelentősen csökkenne, ha a hajó a folyó helyett tavon lenne. 

 

4. Feladat Egy vonat az általa 

megtett útjának első felét 1,5-szer 

nagyobb sebességgel tette meg, 

mint a második felét. Az egész útra 
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vett átlagsebessége 43,2 km/h. Mekkora volt a vonat sebessége az út első felében, illetve 

második felében? 

Megoldás: 

A vonat az út első részében nagyobb sebességgel ment, mint a második részében. A megtett út 

két részéhez a különböző sebességek miatt, a sebességekkel arányos idők tartoznak. A feladatot 

kétféle változatban is meg lehet oldani. 

1.  

 
Az ismert mennyiségek között, számértékkel és mértékegységgel rendelkező adat csak egy 

van, az átlagsebesség. A többi fizikai mennyiséget paraméteresen lehet csak felírni. Az út 

felét 𝑠

2
 jelölve, a sebesség és idő szorzatával mindkét esetre felírva a következő módon néz 

ki: 

 
, két egyenletünk van három ismeretlennel, az s, a v2 és a t2.  Még egy egyenletet fel tudumk 

írni. 

𝑠 = 𝑣á𝑡𝑙 ∙ 𝑡ö 

A 3 egyenlet segítségével a feladat innen megoldható: 

𝑣2 ∙ 𝑡2 +
3

2
∙ 𝑣2 ∙

2

3
∙ 𝑡2 = 𝑣á𝑡𝑙 ∙ 𝑡ö, 

 𝑡ö-re felírható a következő egyenlet: 

𝑡ö = 𝑡2 +
2

3
∙ 𝑡2 =

5

3
∙ 𝑡2 
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𝑣2-t ki lehet emelni: 

 
5. Feladat Milyen hosszú kifutópálya kell, hogy a repülőgép, a földön egyenletesen 

gyorsuló mozgással, a felszálláshoz szükséges 198 km/h sebességet elérje, ha a 

gyorsulása 2,5 m/s2? 
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Megoldás: 

 
6. Feladat Egy háztetőről leesik egy cserépdarab, a darab az ablakunk előtt 0,2 s alatt 

suhan el. Milyen magasról esik a cserép, ha az ablakunk magassága 2,2m? Az 

ablakpárkány földtől mért magassága 1,3 m. Milyen magasan van a tető a földszinthez 

képest? Mennyi idő múlva, és mekkora sebességgel ér földet a cserép?  

Megoldás: 
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A távolság megtételéhez szükséges idő, melyhez a négyzetes úttörvényt kell felírni: 

ℎ = 𝑣0 ∙ 𝑡 +
𝑔

2
𝑡2 

Amikor a cserép az ablak felső szélének a magasságához ér, akkor van 𝑣0 sebessége. Ezt írjuk 

fel a következőképpen: 

ℎ𝑎 = 𝑔 ∙ 𝑡𝑡 ∙ 𝑡 +
𝑔

2
∙ 𝑡2. 

 A 

𝑣0 = 𝑔 ∙ 𝑡𝑡 

 Az egyenletben egy ismeretlen van, a 𝑡𝑡  időtartam, ami a esésmagassághoz tartozik.  

Fejezzük ki: 

  
A tetőről az ablak felső széléig tartó ℎ𝑡 út megtételéhez 𝑡𝑡 = 1𝑠 idő szükséges.  

A ℎ𝑡 magasságot kiszámolva: 

 
Mivel a cserép nulla kezdősebességgel 

indul, így az egyenlet első tagja nulla.  
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A tető földtől mért magassága:  

 
A cserép esésének a teljes ideje:  

 
A földet érés sebessége:  

 
7. Feladat Nyugalomból induló és egyenletesen gyorsuló test mozgásának nyolcadik 

másodpercében 60 cm utat tett meg. Mekkora utat futott be a kilencedik másodperc 

alatt?  

Megoldás: 

Ez egy vízszintes síkon történő mozgás, 𝑎 = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó gyorsulással. Készítsünk rajzot: 

 

 
Látható, hogy adatok csak a 7. és 8. 

másodperc közötti időtartamról vannak. A 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

 

29 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

 

test 𝑡 = 0 𝑠 a időpontban 𝑣 = 0
𝑚

𝑠
 kezdősebességgel indul. Amikor a 8. s kezdetéhez, azaz a 7. 

s -hoz érkezik, akkor már van valamilyen sebessége. Ez a sebesség, a testnek éppen a 𝑣0 

sebessége. 

A négyzetes úttörvény alapján a feladat megoldható: 

 
A gyorsulás ismeretében kiszámítjuk, hogy mekkora utat tesz meg a test a kezdőponttól a 𝑡2 

időpontig (ez az x2 távolság), majd pedig azt, hogy mennyi utat tesz meg a 𝑡1 időpontig (ez az 

x1 távolság). A két távolságkülönbsége éppen a 9. másodpercben megtett utat szolgáltatja. 

Tehát: 

 
8. Feladat Mennyi ideig emelkedik, és milyen magasra jut az elhajítás helyétől a 

függőlegesen felfelé 50
𝑚

𝑠
 kezdősebességgel dobott tárgy.  

Megoldás: 
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A kiindulás egyenlete: 𝑣 = 𝑣0 − 𝑔 ∙ 𝑡. 

A 𝑡 emelkedési idő így: 

  
Ebből az emelkedés magassága: 

 
vagy  

 
(A feladatok forrása: http://kisslaci.enaplo.com/fizx/Kinematika%kidolgozott.pdf) 

2.4 Gyakorló feladatok 

1. Feladat Egy autó egyenletes mozgással s = 140 km utat tett meg t = 2 h idő alatt. 

Számítsad ki a sebességét! (v = 70 km/h)  

 

2. Feladat Egy gyermek v = 4 km/h sebességgel haladva mekkora utat tesz meg t = 4 h 

idő alatt? (s = 16 km) 

 

3. Feladat Mennyi idő alatt tesz meg autópályán a v = 90 km/h sebességgel haladó autó s 

= 225 km távolságot? (t = 2,5 h)  

 

4. Feladat A gyorsvasút a Hamburg Berlin közötti 280 km utat 54 perc alatt teszi meg. 

Hány km/h átlagos sebességgel halad a vonat? (v = 311,11 km/h)  

 

5. Feladat Mennyi idő alatt tesz meg 

a v = 6 m/s átlagsebességgel haladó 

biciklis s = 3 km hosszúságú utat? 

(t = 8 min 20 s)  
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6. Feladat Mekkora átlagsebességgel halad az autó, ha t = 20 min alatt s = 24 km utat tesz 

meg? (v = 72 km/h)  

7. Feladat Mekkora utat tesz meg t = 0,5 h alatt a v = 20 m/s átlagsebességgel haladó 

jármű? (s = 36 km) 

 

8. Feladat Egy gyalogos 2,1 km távolságot tett meg 35 perc alatt. Mekkora 

átlagsebességgel haladt? (v = 1 m/s)  

9. Feladat Egy egyenletesen haladó személyautó sebessége 110 km/h. 

a) Hány km utat tesz meg 5,5 perc alatt?  

b) Mennyi idő alatt tesz 1600 m utat? 

 

10. Feladat Egy motorkerékpáros 80 km-en keresztül 55 km/h sebességgel haladt, majd 0,5 

óráig haladt 80 km/h sebességgel. Mekkora az egész útra vonatkozó átlagsebessége? 

 

11. Feladat Egy autó 66,5 km/h-s sebességről 110 km/h-s sebességre gyorsít fel 

egyenletesen 10 s alatt. 

a) Mekkora az autó gyorsulása? 

b) Mennyi idő elteltével lesz az autó sebessége 93,6 km/h? 

c) Mennyi lesz az autó sebessége a 9. s végén? 

 

12. Feladat Milyen magasra jut a függőlegesen fölfelé hajított test, mire a sebessége a 

kezdősebesség harmadára csökken? 

 

13. Feladat Egy kavics 8 másodpercig 

esett, amíg földet ért.  
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a) Mekkora sebességgel csapódott a földbe? 

b) Milyen magasról esett? 

 

14. Feladat Egy 20
𝑚

𝑠
 sebességgel süllyedő lift mellett elejtünk egy követ. Mikor és hol 

találkozik a kő a lifttel? (𝑔 ≈ 10
𝑚

𝑠2) 

 

15. Feladat Függőleges egyenesen helyezkedik el az A pont, és 100 méterrel lejjebb a B 

pont. A-ból lefelé, B-ből fölfelé hajítanak egy-egy kavicsot azonos pillanatban, és 

azonos 𝑣0 = 10 
𝑚

𝑠
 kezdősebességgel. Mikor és hol találkozik a két kavics? (𝑔 ≈ 10

𝑚

𝑠2
) 

(Feladatok forrása: http://vargaeva.com/gyakorlo-feladatok/ 

    

http://vargaeva.com/gyakorlo-feladatok/
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3. TÖMEGPONT DINAMIKÁJA 

3.1 Alapfogalmak és törvények 

Erő, erőhatás: 

Azt a fizikai hatást, amely a kölcsönhatásban lévő test mozgásállapotát vagy alakját 

megváltoztatja, erőhatásnak nevezzük. Az erő az erőhatás mértéke. Az erő jele: F. 

Tehetetlenség: 

A testeknek az a tulajdonsága, hogy mozgásállapotuk csak erő hatására változik meg, a testek 

tehetetlensége. A tehetetlenség a testek egyik legfontosabb tulajdonsága. Annak a testnek 

nagyobb a tehetetlensége, amelyiknek nehezebb megváltoztatni a sebességét. A tehetetlenség 

mértéke a tömeg. Jele: m, mértékegysége: kg. 

Newton 1. törvénye: 

Newton első törvénye, a tehetetlenség törvénye. 

Minden test megmarad a nyugalom vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában 

mindaddig, amíg valamilyen erőhatás ennek elhagyására nem kényszeríti. 

Másként fogalmazva, egy test mindaddig megőrzi nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú 

egyenletes mozgását, amíg egy másik test ennek megváltoztatására rá nem kényszeríti.  

Két test kölcsönhatása közben létrejött sebességváltozás fordítottan arányos a testek tömegével: 

𝑚2 =
𝑚1 ∙ 𝑣1

𝑣2
. 

Inerciarendszer: 

Az olyan vonatkoztatási rendszereket, amelyekben teljesül a tehetetlenség törvénye, 

inerciarendszereknek nevezzük. Az inerciarendszerek jelentősége az, hogy megadják a 

Newton-törvények érvényességi körét. A Newton-törvények csak inerciarendszerekben 

érvényesek. 

Newton 2. törvénye: 

Newton második törvénye a dinamika 

alaptörvénye. 
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A tömegpontot a fellépő erő a saját irányába gyorsítja, a létrejövő gyorsulás egyenesen arányos 

az erővel, F ~ a. 

A testre ható erő és a gyorsulás hányadosát test tehetetlen tömegének nevezzük, jele: m. 

Az erő és az általa előidézett gyorsulás kapcsolatát az F = m ∙ a összefüggés adja meg. Az erő 

mértékegysége: 1 kg ∙ 1 m/s2 = 1 N (Newton). 

1 N az az erő, amely az 1 kg tömegű testet 1 m/s2 gyorsulással mozgatja. 

Dinamika alapegyenlete: 

A testre ható erők egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat. 

A tömegpontra ható erők eredője egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. A 

gyorsulás az eredő erő irányába mutat.  

ΣF = m ∙ a 

Newton 3. törvénye: 

Newton harmadik törvénye a hatás-ellenhatás törvénye. 

Ha az egyik test erőt fejt ki a másikra, a másik is erőt fejt ki az előzőre, tehát az erők mindig 

párosával lépnek fel. Ezek az erők egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak. Az erő és az 

ellenerő mindig más-más testre hat. 

Tehát amikor egy test erőhatás gyakorol egy testre, akkor az a test is gyakorol az első testre 

erőhatást. A két test kölcsönhatásánál fellépő egyik erőt, erőnek a másikat ellenerőnek 

nevezzük. Két test esetén ugyanabban a kölcsönhatásban fellépő két erő egyenlő nagyságú, 

közös hatásvonalú, ellentétes irányú, egyik az egyik testre, a másik a másik testre hat. 

Egy testet egyszerre több erőhatás is érheti, ezek az erőhatások helyettesíthetőek egy darab 

erővel amelynek ugyanaz a következménye. Ezt az erőt eredő erőnek nevezzük.. 

Súly:  

A test súlya az az erő, amellyel a test a hozzá képest nyugalomban lévő felfüggesztést húzza 

vagy a vízszintes alátámasztást, nyomja. Jele: G. 

Lendület: 

A tömegpontra ható erők eredője és az 

erőhatás idejének szorzata (F ∙∆t = 
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erőlökés) egyenlő a tömegpont lendületének megváltozásával. A lendületváltozás iránya 

megegyezik az eredő erő irányával.  

Rövidebben: a test lendületváltozása megegyezik az őt érő erőlökéssel. Ez az impulzustétel, ami 

Newton 2. törvényének egy másik megfogalmazása. 

A lendület (impulzus) jele: I vagy p. Mértékegysége: kg ∙ m/s. Előző egyenletünket az 

impulzussal fölírva F = ∆I/∆t egyenlethez jutunk. 

3.2 Elméleti kérdések 

1. Mit nevezünk inerciarendszernek? 

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

az ellenereje? 

3.  Egy ló húz egy kocsit. Mi ennek a húzóerőnek az ellenereje? 

4. Két erőmérőt egymás után kapcsolunk. Az egyik erőmérő szabad végét falhoz erősítjük, 

a másik szabad végét 5 N erővel vízszintesen meghúzzuk. Mekkora erőt fejt ki a két 

erőmérő egymásra? 

5. Két erőmérőt egymás után kapcsolunk. Az egyik erőmérő szabad végét falhoz erősítjük, 

a másik szabad végét 5 N erővel vízszintesen meghúzzuk. Mekkora erőt jeleznek az 

erőmérők külön-külön? 

3.3 Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Az 1500 kg tömegű kerékpárt 200 N erő gyorsítja. Mekkora lesz a 

sebességváltozás, ha a gyorsítás ideje 30 s? 

Megoldás: 

m = 1500 kg 

F = 200 N 

t = 30 s  

∆v = ? 
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𝐹 =
∆𝐼

∆𝑡
=

𝑚 ∙ ∆𝑣

∆𝑡
 → 𝐹 =

𝑚 ∙ ∆𝑣

𝑡
 → ∆𝑣 =

𝐹 ∙ 𝑡

𝑚
=

200 ∙ 30

1500
= 4

𝑚

𝑠
 

2. Feladat Gépkocsi 250 m-es úton 20 másodpercig egyenletesen gyorsul. Mekkora a 

gyorsító erő, ha a kocsi tömege 1000 kg? 

Megoldás: 

s = 250 m 

m = 1000 kg 

t = 20 s  

F = ? 

1.   𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎;            

2.  𝑠 =
𝑎

2
∙ 𝑡2    →   𝑎 =

2𝑠

𝑡2
=

500

400
= 1,25

𝑚

𝑠2
 

𝐹 = 1000 ∙ 1,25 = 1250 𝑁 

3. Feladat Mekkora erő hat a testre, ha az m=50 kg tömegű test sebességét 8 s alatt 

zérusról 10 m/s-ra gyorsítja? 

Megoldás: 

v0 = 0 m/s 

v = 10 m/s 

m = 50 kg 

t = 8 s  

F = ? 

1.  𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎;      

𝑎 =
∆𝑣

𝑡
=

10

8
= 1,25

𝑚

𝑠2
   

𝐹 = 50 ∙ 1,25 = 62,5 𝑁 

4. Feladat Mekkora állandó erőt kell a 0,4 kg tömegű kiskocsira kifejteni, hogy elindulása 

után 40 cm utat 0,4 s alatt tegyen 

meg? 

Megoldás: 

s = 40 cm = 0,4 m 
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m = 0,4 kg 

t = 0,4 s  

F = ? 

1.   𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎; 

2.  𝑠 =
𝑎

2
∙ 𝑡2    →   2𝑠 = 𝑎 ∙ 𝑡2 → 𝑎 =

2𝑠

𝑡2
=

0,8

0,16
= 5

𝑚

𝑠2
 

𝐹 = 0,4 ∙ 5 = 2 𝑁 

5. Feladat Egy autó nyugalomból indulva, egyenletesen gyorsul. A mozgás kezdetétől 

mérve 10 s alatt 36 km/h sebességet ér el 850 N erő hatására. Számítsad ki az autó 

tömegét! 

Megoldás: 

 t = 10 s  

v =36 km/h = 10 m/s 

v0 = 0 m/s 

F = 850 N 

m = ? 

 

2

850 N 850 kgm1
s

  F   F m a    m a        a gépkocsi tömege       

0
2

m10 0 ms 1
10s s

  v v    a t


 


  

 

6. Feladat A 0,2 kg tömegű test 2,5 N nagyságú erő hatására mozog egyenletesen 

gyorsulva. Mekkora utat tesz a test az ötödik másodperc alatt? 

Megoldás: 

m = 0,2 kg  

F = 2,5 N 

v0 = 0 
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t = 5 s  

Δs = ? 

2

2,5 N m12,5
0,2kg s

  F   F m a    a m               

 
2

2 2

5

m12,5 5s
s 156,25m
22

  a t    s


 
     hosszú utat tesz meg    t = 5 s  alatt 

 
2

2 2

4

m12,5 4s
s 100 m
22

  a t    s


 
           hosszú utat tesz meg    t = 4 s  alatt 

      5 4 56,25m s ss        hosszú utat tesz meg   az ötödik másodpercben. 

 

3.4 Gyakorló feladatok 

1. Feladat Az 5 N nagyságú erő 200 g tömegű testre hat. Mekkora a test gyorsulása? 
 

2. Feladat Mekkora a nagysága annak az erőnek, amelynek a hatására a 15 kg tömegű test 4 

m/s2 gyorsulással mozog? 

 

3. Feladat Számítsad ki a tömegét annak a testnek, amely 0,2 kN erő hatására 5 m/s2 

gyorsulással mozog! 

 

4. Feladat Az F1= 6 N állandó nagyságú erő a1 = 2 m/s2 gyorsulást ad egy testnek. Határozd 

meg annak az erőnek a nagyságát, amely a2 = 10 m/s2 gyorsulást ad ennek a testnek! 

 

5. Feladat Számítsd ki mekkora erő hat az m = 2 kg tömegű golyóra, ha a golyó gyorsulása a 

= 0,5 m/s2! (F= 1N)  
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6. Feladat Az m = 12 kg tömegű testre F = 24 N nagyságú erő hat. Mekkora a test gyorsulása? 

(a = 2 m/s2)  
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4. PONTRENDSZEREK DINAMIKÁJA 

4.1 Alapfogalmak és törvények 

Pontrendszer lendülete: 

Azok az erők, amelyeket a pontrendszerhez nem tartozó testek fejtenek ki a rendszer tagjaira, a 

külső erők.  

A pontrendszer tagjai között fellépő erők a belső erők. 

A pontrendszer összlendületét a belső erők nem változtatják meg. 

Az olyan pontrendszert, amelyben csak belső erők hatnak zárt pontrendszernek nevezzük. 

Lendület-megmaradás tétele: 

Zárt pontrendszer összlendülete állandó.  

A pontrendszerre vonatkozó lendülettétel: 

A pontrendszer összlendületének megváltozása egyenlő a rendszer tagjaira ható külső erők 

erőlökéseinek összegével. Ha ez az összeg nulla, akkor a pontrendszer összlendülete állandó. 

Képletben megfogalmazva: ΣFk∙∆t = Σ∆I. 

Csúszási súrlódási erő: 

A csúszási súrlódási erő két egymással érintkező, egymáshoz képest mozgó felület között lép 

föl. Iránya ellentétes a relatív sebességek irányával, nagysága a felületek simaságától és az őket 

összenyomó erő nagyságától függ. Nem függ az érintkező felületek és a relatív sebességek 

nagyságától. 

Jele: Fs 

Kiszámítása: Fs = μ∙ Fny (μ a csúszási súrlódási együttható.) 

Tapadási súrlódási erő: 

A tapadási súrlódási erő két egymással érintkező, egymáshoz képest nyugvó felület között lép 

föl abban az esetben, ha valamilyen erő a 

felületeket el akarja mozdítani. A tapadási 

súrlódási erő maximuma a felületek 
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simaságától és a felületeket összenyomó erő nagyságától függ. 

Jele: Fso 

Kiszámítása: Fso = μ∙ Fny 

Ha az elmozdító erő nagysága meghaladja a tapadási erő maximumát, a felületek csúszni 

kezdenek, és ekkor már a csúszási erő lép fel. Két felület között egyszerre nem léphet fel 

tapadási és csúszási súrlódási erő. 

Munka: 

A fizikában egy erő munkája az erő és az erő irányában történő elmozdulás szorzata. 

Munkavégzésünk nagysága attól függ, hogy mekkora erővel és milyen hosszú úton mozgatunk 

egy testet. Abban az esetben, ha az erő és a test elmozdulása egyirányú, a munkán az F erő és 

az s elmozdulás szorzatát értjük. Jele: W 

Kiszámítása: W = F ∙ s 

Ha egy tömegpontra több erő hat, akkor az eredő erő munkája egyenlő az egyes erők munkáinak 

algebrai összegével. 

Fe = F1 + F2 + . . .+ Fn 

∆s elmozdulás esetén a munka W = Fe∙∆s = F1∙∆s + F2∙∆s + . . . + Fn∙∆s 

Teljesítmény: 
A munkavégzés szempontjából fontos, hogy az mennyi idő alatt megy végbe. A munkavégzés 

gyorsaságát a teljesítmény méri. Jele: P 

Valamely erő munkájának átlagos teljesítménye az erő munkájának és a munkavégzés idejének 

hányadosa. 

Kiszámítása: Pá = W/t 

Mértékegysége: 1J/1s = 1 Watt; jele: W 

Pillanatnyi teljesítmény: 

A pillanatnyi teljesítmény az adott időpont környezetében nagyon rövid ∆t időre számított 

átlagteljesítmény. 

Kiszámítása: P = ∆W/∆t 

A pillanatnyi sebesség definíciójából a P = 

F∙v összefüggéshez jutunk. Azt 
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mondhatjuk, hogy egy erő pillanatnyi teljesítménye az erő és a pillanatnyi sebesség skaláris 

szorzata. 

Energia: 

Az energia, mint munkavégző képesség definiálható, az energia eltárolt munka, amely 

megfelelő körülmények mellett ismét szabaddá válik. 

A munka és az energia nagyon szoros kapcsolatban lévő fogalmak, mégis lényegesen 

különböznek egymástól. Az energia a test egy adott állapotát jellemzi, míg a munka két állapot 

közti folyamatot ír le. 

Mozgási energia: 

Az Em = ½ ∙ m ∙ v2 mennyiség a test mozgási energiája. Mértékegysége: J. A mozgási energia 

a sebességet négyzetesen tartalmazza, ezért a sebesség irányától, előjelétől független, értéke 

nem lehet negatív. 

A testre ható erők eredőjének munkája egyenlő a test mozgási energiájának megváltozásával. 

Ez a tömegpontra vonatkoztató munkatétel, amely röviden így is írható. 

Wf = ∆Em 

Helyzeti energia: 

Az olyan erőket, amelyeknek munkája független az útvonaltól, konzervatív erőknek nevezzük. 

Ilyenek például a gravitációs erő, az elektrosztatikus erő vagy a rugóerő. 

A konzervatív erőtér egy pontjában a test potenciális (helyzeti) energiája egyenlő azzal a 

munkával, amivel a testet a referenciapontból az adott pontba juttattuk. 

Az m tömegű testet a talajról emeljük föl h magasságba. Ha referenciapontnak a talajszintet 

választjuk, munkavégzésünk W = m ∙ g ∙ h, ami a test helyzeti energiájával egyenlő. 

 

A konzervatív erőtérben mozgó testnek tehát van potenciális és mozgási energiája. 

∆Emozg + ∆Epot = 0. Ez a mechanikai energia megmaradásának tétele. 

Ha egy testre csak konzervatív erők 

hatnak, a test helyzeti és mozgási 

energiájának összege állandó. 

Hatásfok: 
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A munkavégzés hatásfoka a hasznos és az összes befektetett munka hányadosa. η = Wh/Wö. A 

definícióból látható, hogy dimenzió nélküli mennyiség; nulla és egy közé eső szám, amelynek 

100-szorosa százalékban adja meg a hatásfok értékét. 

4.2 Elméleti kérdések 

1. Mi a súrlódás és milyen fajtái vannak?  

2. Hogyan lehet meghatározni a súrlódási erő nagyságát az egyes esetekben?  

3. Mit tudunk a pontrendszerekben ható erőkről?  

4. Egy pontrendszernek milyen típusú energiái lehetnek? 

4.3 Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Vízszintes drótkötélpályán 0,2 m/s sebességgel haladó 300 kg tömegű 

csillét felülről 150 kg tömegű kaviccsal töltöttek meg. Mennyivel változott eközben 

a csille sebessége? 

Megoldás: 

v1 = 0,2 m/s 

mcs = 300 kg 

mk = 150 kg  

∆v = ?  

∆v =  𝑣2 − 𝑣1 

A csille zárt rendszer, így teljesül rá a lendületmegmaradás törvénye, ∆I = áll.  

𝑚𝑐𝑠 ∙ 𝑣1 = (𝑚𝑐𝑠 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑣2 

300 ∙ 0,2 = 450 ∙ 𝑣2 →  
60

450
=  𝑣2  →  𝑣2 = 0,13 

𝑚

𝑠
 →  ∆v = 0,13 − 0,2 =  −0,06 

𝑚

𝑠
 

A számítás alapján 0,06 𝑚
𝑠

 –al csökkent 

a csille sebessége. 

2. Feladat 5 kg tömegű puskából 

0,02 kg tömegű lövedéket 

lövünk ki. Mekkora a puska 

http://ecseri.puskas.hu/oktseged/mechanika/kormozgas.pdf#page=1
http://ecseri.puskas.hu/oktseged/mechanika/kormozgas.pdf#page=1
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hátra mozgásának a sebessége, ha a lövedék a csövet 500 m/s sebességgel hagyja 

el? 

Megoldás: 

ve = 500 m/s 

me = 0,02 kg 

mp = 5 kg  

vp = ?  

Zárt rendszerről van szó, így teljesül rá a lendületmegmaradás törvénye, ∆I = áll. 

𝑚𝑝 ∙ 𝑣𝑝 + 𝑚𝑒 ∙ 𝑣𝑒 = 0 → 𝑘𝑒𝑧𝑑𝑒𝑡𝑏𝑒𝑛 𝑎𝑧 ö𝑠𝑠𝑧𝑙𝑒𝑛𝑑ü𝑙𝑒𝑡 0 𝑣𝑜𝑙𝑡. 

5 ∙ 𝑣𝑝 + 0,02 ∙ 500 = 0 → 5 ∙ 𝑣𝑝 = −10 →  𝑣𝑝 =  −2 
𝑚

𝑠
 

Az eredmény alapján a golyóhoz viszonyítva −2 
𝑚

𝑠
 –mal mozdul el, visszarúg. 

 

4.4 Gyakorló feladatok 

1. Feladat A nagyapa m1 = 5 kg tömegű szánkón húzza két unokáját. Az unokák tömege m2 = 

30 kg és m3=25 kg. Nyugalomból indulva egy másodperc alatt a szánkó v = 2 m/s sebességet 

ér el. Számítsd ki: 

a) a gyorsulást 

b) mekkora erővel hatott nagyapa a szánkóra!  (a = 2 m/s2; F=120 N)  
 

2. Feladat Az m1 = 650 kg tömegű autót m2 = 80 kg tömegű sofőr vezeti. Nyugalomból indulva 

az autó Δt = 8 s idő alatt v = 60 km/h sebességet ér el. Számítsd ki: 

             a)  a gyorsulást 

                       b) a gyorsító erő nagyságát! (a = 2,08 m/s2 ; F=1518 N)   

 

3. Feladat Egy szánkót F = 40 N 

nagyságú erővel húzunk vízszintes 
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úton. Mennyi munkát végzünk s = 100 m úton ? (W = 4 kJ) 

 

4. Feladat Egy szekrényt 250 N nagyságú erővel tolunk 2 m – rel odébb. Mennyi az elvégzett 

munka? (W = 500 J)   

 

5. Feladat A ló 500 N erővel húzza a kocsit vízszintes úton. Mekkora munkát végez 10 km 

úton? (W = 5 MJ)   

 

6. Feladat Mekkora munkát végzünk ha egy 3 kg tömegű testet emelünk 2 m magasra? 

 (W = 60 J)  

 

7. Feladat A súlyemelő 1200 N súlyú terhet emel 6 s alatt 2m magasra. Számitsd ki: 

               a) mennyi  munkát végzett 

               b) mekkora a teljesítménye (W=2400 J; P=400 W) 

 

8. Feladat Egy toronydaru 2,5t tömegű terhet emelt 30 m magasra 1 perc alatt. 

               a) mennyi munkát végzett 

               b) mekkora a teljesítménye 

(W=750 kJ; P=12,5 kW)  

9. Feladat Milyen magasra emelte a toronydaru a  800 kg tömegű épületelemet, ha közben 

240 kJ munkát végzett ? (h=30 m) 

 

10. Feladat Egy mozdony 240 MJ munkát végez 1,5 km úton. Mekkora erőt fejtett ki eközben?  

(F = 160 kN)  

 

11. Feladat A 150 g tömegű alma 2 m 

magasról esett le. Számítsd ki a 

nehézségi erő munkáját ! 

(W = 3 J)   
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12. Feladat 50 kg tömegű ládát vízszintes talajon a talajjal párhuzamos erővel, 60 m  úton 

húzunk. A csúszási súrlódási együttható  μ= 0,3. Mekkora munkát  végzünk ? (A= 9000 J)  

 

13. Feladat A 2 kg tömegű könyv egy erő hatására vízszintes asztalon 0,8 m/s2 gyorsulással 

mozog. Mekkora munkát végzett az erő 1m úton, ha a súrlódási együttható μ=0,12.(A = 4 J) 

 

14. Feladat Egy 30 kW teljesítményű gép 16 m mélyről emel fel 6 t terhet. Mennyi idő alatt? (t 

= 32 s) 

 

15. Feladat Az emelődaru betongerendát emel 1 perc alatt állandó sebességgel 20 m magasra. 

A gerenda méretei a = 4 m,  b = 80cm  és   c= 50 cm. A beton sűrűsége ρ = 2200 kg/m3 .          

          Számítsd ki: 

                 a) a gerenda térfogatát 

                 b) a gerenda tömegét 

                 c) a gerenda súlyát 

                 d) az emelés közben elvégzett munkát 

                 e) az emelő motorjának teljesítményét 

(V = 1,6m3 ; m = 3520kg ; Q = 35200N ; W = 704 kJ ; P = 11,73 kW )  
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5. KÖRMOZGÁS 

5.1 Egyenletes körmozgás 

Alapfogalmak és törvények 

A körmozgás a periodikus mozgások közé tartozik. A mozgás pályája egy kör. 

A mozgás egy periódusának nevezzük azt, amikor a test elindul a pálya egy pontjából, teljes 

körébe befutja, és visszatér ugyanabba a pontba. 

Periódus idő: 

Egy periódus megtételéhez szükséges idő. Jele: T, mértékegysége s. 

Fordulatszám: 

Egy másodperc alatt megtett periódusok száma. Jele: n 

 
Azt a körmozgást nevezzük egyenletesnek, ahol teljesül, hogy a test egyenlő idők alatt egyenlő 

íveket fut be, tehát 2x 3x hosszabb idő alatt a befutott ív is 2x 3x hosszabb. 

Kerületi sebesség: 

Iránya minden pillanatban érintő irányú. Nagyságát megkapjuk, ha az ívet osztjuk az ív 

megtételéhez szükséges idővel. 

𝑣𝑘 =
𝑖

𝑡
 

,illetve a teljes körív osztva a körív megtételéhez szükséges idővel. 

𝑣𝑘 =
2 ∙ 𝑟 ∙ 𝜋

𝑇
= 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 

A kerületi sebesség nagysága függ a sugártól. 

Szögsebesség: 

Megkapjuk, ha a radiánban kifejezett 

szögelfordulást osztjuk a 
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szögelforduláshoz szükséges idővel. Jele : ω 

𝜔 =
𝛼

𝑡
 

Az egyenletes körmozgást végző test 2x 3x hosszabb idő alatt, 2x 3x nagyobb szöggel fordul 

el. Így a szögelfordulás és a szögelforduláshoz szükséges idő között egyenes arányosság van (α 

~ t). A kettő hányadosa állandót határoz meg egyenletes mozgás esetén. Ezt az állandót 

nevezzük szögsebességnek. 

𝜔 =
2 ∙ 𝜋

𝑇
= 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 

A kerületi sebesség és a szögsebesség kapcsolata egyenletes mozgás esetén: 

𝑣𝑘 = ω ∙ r 

A kerületi sebesség egyenesen arányos a sugárral, az arányossági tényező a szögsebesség. 

Centripetális gyorsulás: 

Az egyenletes körmozgást végző test sebességének nagysága nem változik, de iránya minden 

pillanatban más. Ebből az is következik, hogy a sebességvektor változik. Ennek 

következménye, hogy az egyenletes körmozgás gyorsuló mozgás. A sebességvektor 

időegységre történő megváltozását centripetális gyorsulásnak nevezzük. Jele: acp 

𝑎𝑐𝑝 =
∆𝑣𝑘

∆𝑡
=

𝑟∆𝜔

∆𝑡
 

A centripetális gyorsulás állandó nagyságú és iránya minden pillanatban a kör középpontja felé 

mutat. 

Egyenletes körmozgásnál az eredő erőt centripetális erőnek nevezzük, a gyorsulást pedig 

centripetális gyorsulásnak. 

Fcp= m ∙ acp 

Egy pontszerű test akkor végez egyenletes körmozgást, ha rá olyan eredőerő hat, amelynek 

nagysága állandó, és iránya minden pillanatban a kör középpontja felé mutat. 

𝐹𝑐𝑝 = 𝑚 ∙ 𝜔 ∙ 𝑣𝑘 = 𝑚 ∙
𝑣𝑘

2

𝑟
= 𝑚 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 
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Elméleti kérdések 

1. Két pontszerű test azonos periódusidővel, különböző sugarú körpályákon egyenletesen 

mozog. Hasonlítsd össze a testek szögsebességét, kerületi sebességét, centripetális gyorsulását. 

2. Két pontszerű test azonos kerületi sebességgel, különböző sugarú körpályákon 

egyenletesen mozog. Hasonlítsd össze a testek szögsebességét, fordulatszámát, centripetális 

gyorsulását.  

3. Döntsd el a következő állításokról, hogy igaz-e vagy hamis. Javítsd ki a hamis 

állításokat úgy, hogy igaz legyen!  

a) egyenletes körmozgást végző testnek nincs sugárirányú 

gyorsulása.  

b) egyenletesen forgó köszörűkő minden pontjának azonos 

a kerületi sebessége.   

c) egyenletes körmozgást végző test érintőirányú gyorsulása 

állandó.  

d) egyenletesen forgó köszörűkő minden pontjának azonos 

a centripetális gyorsulása. 

Kidolgozott feladatok 

1. Feladat 030  szöget számold át   radiánba. 

Megoldás: 

rad
6

30
180180

0
00





   

 

2. Feladat rad
18


  szöget számold át  fokba.   

Megoldás: 

0
0

10
18

180
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3. Feladat A körmozgás során st 01.0  alatt rad 8.0  szögváltozás következik be. 

Mekkora szögsebesség következik be? 

Megoldás: 
 

 

4. Feladat A periódusidő T=0.05s. Mekkora szögsebesség következik be? 

Megoldás: 

Periódusidőhöz 2  szögváltozás tartózik! 
 

st
16,125

05,0
2








  

 

5. Feladat A periódusidő T=0.05s. Mekkora a frekvencia? 

Megoldás: 

Hz
T

f 20
05,0
11

  

 

6. Feladat A frekvencia f=500Hz. Mekkora a periódusidő? 

Megoldás: 

0,002s
500
11


f

T  

 

7. Feladat Mekkora a kerületi sebesség, ha a körpálya sugara r=0,8m, periódusidő 

T=0,04s.  

Megoldás: 

 

s
m

T
rvk 6,125

04,0
14,38,022





  

st
180

01,0
8,0
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8. Feladat Mekkora a kerületi sebesség, ha a körpálya sugara r=0,5m, frekvencia 

f=0,02Hz.  

Megoldás: 

s
m

T
rvk 157

02,0
14,35,022





  

9. Feladat Mekkora a kerületi sebesség, ha a körpálya sugara r=0,1m, szögsebesség 

s
150 . 

Megoldás: 

s
mrvk 5501,0    

10. Feladat Mekkora a gyorsulása a körmozgást végző testnek, ha sugara r=0,1m, 

szögsebessége 
s
125  

Megoldás: 

Általánosa 
 

 
2

22
2222 22 










T
rfrrr

r
r

r
r

r
va k

cp





 

 

Az adatok alapján ennek a feladatnak a megoldásához elegendő 2racp  képletbe való 

behelyettesítés. 2
22 5,62251,0

s
mracp    

 

11. Feladat Egy 1,5 m sugarú körpályán mozgó test, 5 s alatt 20 fordulatot tesz meg. 

Mekkora a fordulatszáma és a periódusideje? Mekkora a kerületi sebessége? 

Megoldás: 

r = 1,5 m 

t = 5 s 
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Z = 20 

T; n; vker = ? 

1. megoldás:  

 

Ha 5 s alatt 20-t fordul, akkor 1 s alatt négyet! Tehát a fordulatszám: n = 4 1/s. Ha 1 s alatt 

négyet fordul, akkor 1 fordulathoz egynegyed másodperc szükséges. 

 

A periódusidő: T = 0,25 s 

 

A kerületi sebesség: vker = r 6,282 mr 1,5 37,68
T 0,25 s s


      

2. megoldás:  

 

ker

Z 20 1 1 1n 4 T 0,25 s1t 5 s s n 4
s

6,282 mv r r 1,5m 37,68
T 0,25 s s


      



    

 

12. Feladat A játékvonat a 80 cm átmérőjű körpályáján 5 s alatt 1 méteres utat tett meg. 

Mekkora a sebessége, a szögsebessége, a periódusideje és a fordulatszáma? 

Megoldás: 

r = 0,4 m   

t = 5 s 

s = 1m  

; T; n; vker = ? 

Ha 5 s alatt 1 métert tesz meg, akkor a 

sebessége: 
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    ker
1ms mv 0,2 v

t 5 s s
     

 

vker = r 

 

A kerületi sebességből meghatározhatjuk a szögsebességet, abból pedig a keringési időt és a 

fordulatszámot. 

 

ker

m0,2v 6,281 2s 0,5 T 12,56 s1r 0,4m s 0,5
s

2
T

1 1 1 1 1n 0,0796 0,0796 4,7761T 12,56 s s percperc
60


       




 

    

 

 

13. Feladat Egy 1,25 m sugarú körpályán mozgó test fordulatszáma 0,5 1/s. Mennyi idő 

alatt fut be 20 méteres utat? 

Megoldás: 

Adott az út, az időhöz a sebességet kell meghatározni. 

r = 1,25 m 

s = 20 m 

n = 0,5 1/s  

t =? 

 

st
v

    vker = r  
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A szögsebességet ki tudjuk számolni a fordulatszámból: 

 

1 12 n 6,28 0,5 3,14
s s

       

ker
1 mv 1,25m 3,14 3,925
s s

20mst 5 ,1 smv 3,925
s

  

  
 

14. Feladat 80 km/h sebességgel haladunk, egy 70 m sugarú kanyarban. Mekkora a 

centripetális gyorsulásunk? 

Megoldás: 

v = 80 km/h = 22,22 m/s 

r = 70 m 

acp = ? 
2

2

cp 2

m22,22
v msa 7,05
r 70m s

 
 
 

    

 

15. Feladat Egy egyenletes körmozgást végző test 1200-os szöget 1 s alatt fut be. A pálya 

sugara 1,2 m. Mekkora a sebessége, a szögsebessége, a periódusideje és a 

fordulatszáma? Mekkora a centripetális gyorsulása? 

Megoldás: 

 = 1200  

t = 1 s  

r =1,2 m      

v; T; n; acp = ? 

 

1. megoldás:  
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A 1200 vajon hányadrésze a teljes szögnek? 

Ha 1s alatt fordul 120 fokot, akkor 3 s kell a teljes fordulathoz.  T = 3 s 

 

A periódusidőből megvan a fordulatszám és a szögsebesség: 

 

1 1 1 2 2 1n 2,09
T 3 s T 3 s s

 
       

 

A kerületi sebesség: ker
1 mv r 1,2m 2,09 2,51
s s

       

 

A centripetális gyorsulás: 
2

2
cp 2

1 ma r 1,2m 2,09 5 ,25
s s

 
      

 
 

2rs
3


  

2. megoldás:  

 

A test pont a kerület harmadát futja be: 
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2

2

cp 2

2r
2 1,2m 3,14s 2r m3v 2,51

t t 3t 3 s s
m2,51v 1 2 2 1 1 1s 2,09 T 3 s n1r 1,2m s T 3 s2,09

s
m2,51

v msa 5 ,25
r 1,2m s



 
    

 
        



 

 

  





  

3. megoldás:  

 

A test pont a kerület harmadát futja be: 

ker

2

2

cp 2

2
1 2 2 1 1 13 2,09 T 3 s n1t 1s s T 3 s2,09

s
1 mv r 1,2m 2,09 2,51
s s

m2,51
v msa 5 ,25
r 1,2m s



  
          

 

     

 
 
 

  

 

16. Feladat Egy test egyenletes körmozgást végez. A pálya sugara 

2 m. Az ábrán megadtuk a forgásszöget az idő függvényében. 

Számítsd ki a körmozgást jellemző fizikai mennyiségeket!  

Megoldás: 

r = 2 m 

 = 20 rad 

t = 5 s        

n; T; ; vker; acp = ? 

Na mi a szögsebesség definíciója? 
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20rad 14
t 5 s s


   


 

A szögsebességből mindent ki tudunk számolni (ha megtanultuk a képleteket): 

2
2

ker cp 2

14 1 1 1s2 n n 0,64 T 1,57 s12 6,28 s n 0,64
s

1 m 1 mv r 2m 4 8 a r 2m 4 32
s s s s


          



 
            

 

 

Gyakorló feladatok 

1. Feladat Egy vasúti kocsi 54 km/h állandó sebességgel halad. Tudva, hogy a kerekek 

percenként 200 fordulatot tesznek meg, határozzátok meg:  

a. a kerekek szögsebességét, átmérőjét, keringési idejét. (21 1/s,1,43m, 0,3s) 

b. mekkora a kerekek szögelfordulása radiánban 45 másodperc alatt, hány 

fordulatot tesznek meg a kerekek 15 perc alatt? (945 rad, 3000 fordulat)  

 

2. Feladat Egy lemezjátszó korongja óránként 1980 fordulatot tesz meg. A korong 

peremén lévő pontok centripetális gyorsulása 1,8 m/s2. Határozzátok meg: a korong 

átmérőjét, a korong kerületi sebességét, a korong keringési idejét. Mekkora a kerületi 

sebessége azoknak a pontoknak melyek a korong középpontjától 5cm-re találhatók? 

(0,3m, 0,52m/s, 2s, 0,17m/s)  

 

3. Feladat Egy falióra másodpercmutatójának hegyén egy pók pihen. A mutató hossza 

20cm. Mekkora a pók kerületi sebessége, centripetális gyorsulása? Mekkora hosszúságú 

ívet fut be a pók 2 perc alatt? Mekkora a másodpercmutató szögelfordulása fokban és 

radiánban 13 másodperc alatt. 

(2cm/s, 2,2∙10-3 m/s2, 780, 1,36 rad)  
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4. Feladat A játék mozdony 60cm sugarú körpályán állandó nagyságú sebességgel 

haladva egy kört 7 másodperc alatt tett meg. Mekkora volt a kerületi sebessége, 

szögsebessége, fordulatszáma? (0,54m/s, 0,9 1/s, 0,14 1/s)  

 

5. Feladat Centrifuga dobjának átmérője 50cm. A centrifuga egyenletesen forog 600 

1/min fordulatszámmal. Mekkora a dobhoz tapadó inggomb kerületi sebessége, 

centripetális gyorsulása? Mekkora a szögelfordulása egytized másodperc alatt az 

inggombnak, fokban és radiánban? (15,7m/s, 986m/s2, 6,28 rad, 3600) 

  

6. Feladat Egy kerékpáros 25km/h állandó sebességgel kanyarodik. A kanyar negyed 

körívnek tekinthető, ívhossza 20 méter. Számítsd ki a körív sugarát, a kerékpáros 

szögsebességét, a gyorsulását (12,73m, 0,546rad/s, 3,79m/s2) 

 

7. Feladat Európa legnagyobb óriáskereke a London Eye. Keresd meg az interneten az 

adatait! Számold ki a fordulatszámát, szögsebességét és egy fülkéjének kerületi 

sebességét és centripetális gyorsulását! (átmérő 135m, sugár 67,5m, két fordulat 

óránként, 3,5·10-3rad/s, 0,26m/s, 8,22·10-4m/s2 

 

8. Feladat Sarokcsiszoló (flex) lehetséges fordulatszáma percenként 11000. Ha a 

köszörűkő átmérője 115mm mekkora a kerületi sebessége km/h-ban? (132,5m/s, 

477km/h!) 

 

9. Feladat Kör alakú salakpályán két sportoló indul egymás mellől két szomszédos 

sávban. Az egyik sáv (pálya) sugara 25m a másiké 27m. Hányszor haladnak el egymás 

mellett egy óra alatt, ha egyszerre indulnak és 20 km/h valamint 15 km/h állandó 

sebességekkel szaladnak.  
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10. Feladat Pontosan hány órakor tevődik egymásra egy mechanikus toronyóra nagy, 

valamint kis mutatója 12 óra után először? (1h 5min 28s)  

 

11. Feladat 20m sugarú, vízszintes síkban 0,1 1/s szögsebességgel forgó korong közepéből 

célba lő egy lövész a kerületen lévő céltáblára. Hány centiméterrel kell mellé céloznia, 

ha a lövedék sebessége 100m/s? (kb. 40cm)  

 

12. Feladat Egy küllős kerék küllői egyenletesen helyezkednek el. Számuk összesen 12. A 

kereket forgása közben lefényképezzük. Az expozíciós idő 0,04s. A film előhívása után 

azt vesszük észre, hogy minden küllő képe egy olyan körcikk, mely fele a küllők közötti 

cikknek. Mekkora a kerék szögsebessége? (6,54 1/s)  

 

13. Feladat Egy traktor első kerekeinek átmérője 0,8m, a hátsó kerekeké 1,6m. A traktor 

egyenletesen halad 18 km/h sebességgel, a kerekek nem csúsznak meg a talajon. 

Mekkora az egyes kerekek fordulatszáma? Feltételezzük, hogy egy első és egy hátsó 

gumiabroncson egy-egy festékfolt található és hogy egy adott pillanatban mindkét 

abroncson a foltok egyszerre érik el a földet. Mekkora időközönként érkeznek a foltok 

ismét egyszerre a talajra? (12,5s1, 6,25s1, kb. 1s)  

5.2 Egyenletesen változó körmozgása 

Alapfogalmak és törvények 

A mozgás pályája a kör. Egyenletesen változó körmozgásnál, a kerületi sebességnek nemcsak 

az iránya, de a nagysága is változik.  

Érintő irányú gyorsulás: 

A kerületi sebesség vektor időegységre eső 

megváltozása. Jele: aé  

𝑎é =
∆𝑣𝑘

∆𝑡
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Az érintő irányú gyorsulás számmértéke kifejezi, hogy 1 másodperc alatt mennyivel változik 

meg a kerületi sebességnek a nagysága. Az érintő irányú gyorsulás mindig a körpálya 

érintőjének irányába mutat. 

Szöggyorsulás: 

Egyenletesen változó körmozgásnál a szögsebesség az idővel arányosan változik.  

 
A szögsebességnek időegységre eső megváltozását szöggyorsulásnak nevezzük. Jele:  

Az érintő irányú gyorsulás egyenesen arányos a sugárral, az arányossági tényező a 

szöggyorsulás. 

𝑎é = 𝑟 ∙ 𝛽 

Pontszerű test egyenletesen változó körmozgásához olyan eredő erő szükséges, amely két 

komponensből áll. 

Érintő irányú erő: 

 a pálya menti sebességet változtatja,  

 nagysága állandó,  

 iránya mindig érintő irányú. 

Centripetális erő: 

 körpályán való maradáshoz szükséges erő,  

 nagysága az idő négyzetével 

arányosan változik,  

 iránya mindig sugár irányú. 
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Az eredő erőt Pitagorasz-tétellel számoljuk ki. 

 
Példák egyenletesen változó körmozgásra: 

 Egyenletesen gyorsuló autó kerekének egy pontja 

 A fúrófej egy pontja a fúró bekapcsolásakor és leállításakor 

 Kerekeskút kerekének egy pontja, ha a vízzel megtelt vödör gyorsulva mozog lefelé. 

Elméleti kérdések 

1. Mikor egyenletesen változó a körmozgás? 

2. Adja meg az egyenletesen gyorsuló körmozgást végző test polárszögét az idő 
függvényében a szöggyorsulás segítségével! 

Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Egy motor forgórésze álló helyzetből 8 1/s2 szöggyorsulással indul. Mekkora 

szögsebességre gyorsul fel 2,1 s alatt? Ez alatt az idő alatt mekkora szöggel fordul el, 

és hány fordulatot tesz meg? 

Megoldás: 

Mi sem egyszerűbb ennél! Ha tudod a képleteket! 
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 = 8 1/s2 

t = 2,1 s 

; ;  N = ? 

𝜔 = 𝛽𝑡      𝜑 =
𝛽

2
𝑡2    𝑁 =

∆𝜑

2𝜋
 

  

 

Csak be kell helyettesíteni! 

 

A szögsebesség:    2
1 18 2,1s 16,8

ss
     

A szögelfordulás:    
2 2

18
s 2,1s 17,64rad
2

0 17,64rad

  

    

 

 

A fordulatok száma: 17,64radN 2,81
2 6,28


  


 

 

Ne keverd össze a fordulatok számát a fordulatszámmal! A fordulatok száma azt adja meg, 

hogy adott idő alatt hány kört tesz meg a test. A fordulatszám azt adja meg, hogy időegység 

alatt hány kört tesz meg a test. 

 

2. Feladat Egy 200 1/s fordulatszámú fúrógép 10 s alatt áll le. Mekkora a szöggyorsulása? 

Hány fordulatot tett meg? 

Megoldás: 

A szöggyorsulás az időegység alatti szögsebesség változás.  

A fordulatok számához a szögelfordulásra van szükség. Mivel teljesen leáll a fúrógép, 

gondolatban megfordíthatjuk a 

mozgást. 
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no = 200 1/s 

t = 10 s 

; N = ? 

 

 

𝜔0 = 2𝜋𝑛0     𝜔 = 𝛽𝑡      𝜑 =
𝛽

2
𝑡2    𝑁 =

∆𝜑

2𝜋
 

 

2

11256 1s 125 ,6
t 10 s s


     

 

1 16,28 200 1256
s s

    

Mivel a forgás lassul: 2
1125 ,6

s
    

A forgásszög: 
22 2

1125 ,6
st 100 s 62 800 rad

2 2


       

 

A fordulatok száma: 62800 radN 10 000
2 6,28


  


 

   

3. Feladat Egy centrifuga 15s alatt egyenletesen gyorsul fel 1000 1/perc fordulatszámra. 

Mekkora a szöggyorsulása? Mekkora a dob kerületi gyorsulása, ha a sugara 13 cm? 

Hányszor fordult körbe? 

Megoldás: 

A szöggyorsulás az időegység alatti szögsebesség változás.  
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n = 1000 1/perc =  

= 16,67 1/s 

t =15 s  

; N =? 

𝜔0 = 2𝜋𝑛0     𝜔 = 𝛽𝑡      𝜑 =
𝛽

2
𝑡2    𝑁 =

∆𝜑

2𝜋
 

  

 

1 16,28 16,67 104,67
s s

     

 

2

1104 ,67 1s 6,98
t 15 s s


     

 

t 2
1 ma r 0,13 6,98 0,907
s s

       

 

A forgásszög: 
22 2

16,98
st 225 s 785 rad

2 2


       

 

A fordulatok száma: 785 radN 125
2 6,28


  


 

   

4. Feladat Egy 1,2 m sugarú körpályán keringő test szögsebessége 5 s alatt egyenletesen 

növekedik 4 1/s-ról 16 1/s-ra. Mekkora a szöggyorsulása? Mekkora a gyorsulás érintő 

irányú komponense? Közben hányszorosára nőtt a centripetális gyorsulás? 

Megoldás: 
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r = 1,2 m  

t = 5 s 

 = 16 1/s 

0 = 4 1/s 

; at; = ? 

 

o t
2

o t t t r
2

a
          

 

Az első egyenletből megvan a szöggyorsulás: 

 

0
2

112 1s 2,4
t 5s s

  
     

 

t 2 2
1 ma r 1,2m 2,4 2,88

s s
       

 
2

22cp
2

cp;0 00

116a r s 161a r 4
s

 
    

     
      

 

 

  

5. Feladat Egy egyenleten változó körmozgást végző test eredő gyorsulása egy adott 

időpillanatban 7 m/s2 és a gyorsulás 70 fokos szöget zár be az érintővel. Ebben a 

pillanatban mekkora az érintő és a kerületi gyorsulás? Ha álló helyzetből indult, 

mekkora úton gyorsult fel 15 m/s sebességre? Mekkora a pálya sugara, ha ennél a 

sebességnél 4,25 m/s2 a centripetális gyorsulás? 

Megoldás: 

Bontsd komponensekre a gyorsulást! Nézd át a megfelelő képleteket és jelöld meg az adott 

mennyiségeket! 
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a1 = 7 m/s2     

1 = 700    

acp;2 = 4,25 m/s2 

vker;2 = 15 m/s  

at;1;  acp;1; at;1; r 

=? 
         

Leolvasható, hogy: 

 

 

1 1p;1
0

2 2c
m m  sin 7 sin7a 0 6,58
s s

a     

 

1t;1 21
0

2
m m = cos  7 cos7a 0 9
s

a 2,3
s

    

 

 
2

2
2ker;2

cp;2

2

m225v sa r 50mmr 4,5
s

     

Mivel a körmozgás egyenletesen változó, a kerületi gyorsulás állandó nagyságú:  

ker

t
2

m15v st 6,28 sma 2,39
s

      

Ha kiszámoltuk, hogy mennyi ideig haladt álladó kerületi gyorsulással, akkor az 

útja: 

    
2 22

m2,39
a ss t 6 ,28 s 47,07m
2 2

    

 

Gyakorló feladatok 

1. Feladat Álló helyzetből, körpályán induló test 12 s alatt éri el a 60 1/s szögsebességet. 

Szöggyorsulása állandó.  

 Mekkora a test 

szöggyorsulása? 
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 Mekkora kerületi sebességre tesz szert a test 30 cm sugarú pályán 12 s 

alatt? 

 Mozgását 60 1/s állandó szögsebességgel folytatva, mekkora szöggel 

fordul el az indulástól számított 20 s alatt?  

 

2. Feladat Egy motorkerékpáros 20 m/s sebességgel halad.  

 A piros forgalomirányító lámpától mekkora távolságban kezdjen fékezni, 

ha a biztonságos, csúszásmentes lassulása 2,5 m/s2? 

 Mekkora fékezés közben a 64 cm átmérőjű kerék szöggyorsulása? 

 Hány fordulatot tesz meg a kerék a fékezéstől a megállásig? 

 

3. Feladat Egy 0,5 m sugarú körpályán egyenletesen változó körmozgást végző test az 

indulástól számított 0,2 s alatt éri el az 5 1/s szögsebességet. A test tömege 0,5 kg.  

 Mekkora a testre ható eredőerő a gyorsulás utolsó pillanatában? 

 Mekkora szöget zár be ekkor az eredő erő a pálya érintőjével? 

 

4. Feladat A 2 m sugarú körpályán 40 1/s2 szöggyorsulással indul egy test.  

 Mennyi idő múlva lesz a centripetális gyorsulása tízszer akkora, mint az 

érintő irányú gyorsulása? 

 Mekkora ebben a pillanatban a test eredő irányú gyorsulása, és mekkora 

szöget zár be az érintő irányú gyorsulással? 

 

5. Feladat Egy 2 kg tömegű test 1 m sugarú körpályán álló, helyzetből indulva 3 m/s2 

gyorsulással éri el a 60 1/s fordulatszámot.  

 Mekkora a test 

szöggyorsulása? 
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 Mennyi idő telt el a 60 1/s fordulatszám eléréséig? 

 Mekkora forgatónyomaték hozta létre a test szöggyorsulását? 

 

6. Feladat Körpályán mozgó, 0,1 kg tömegű test nyugalmi helyzetből 2 s alatt 12 1/s 

fordulatszámra gyorsul fel.  

 Mekkora a test legnagyobb szögsebessége? 

 Mekkora szöggyorsulással indul a test? 

 Mekkora érintőirányú erő gyorsítja a testet a 30 cm sugarú körpályán? 

 Mennyivel változik a test kinetikus energiája 2 s alatt? 

 

7. Feladat Egy belül üres, 17 cm sugarú gömbben 2 g tömegű golyó van, a gömb 

függőleges helyzetű főkörén elhelyezkedő vályúban. A gömböt állandó 

szöggyorsulással forgásba hozzuk a középpontján átmenő, függőleges tengely körül. 

 Hogyan függ a golyó gömbbéli helyzete a fordulatszámtól? 

 Mekkora szöggyorsulásnál lesz a golyó mozgási síkja 8 cm-re a gömb 

középpontjától? 

 Mekkora erőt fejt ki a gömb fala ebben a helyzetben a golyóra? 

 

8. Feladat Egy 300-os hajlásszögű lejtő lapján az 1 m hosszú fonálra erősített, 2 kg tömegű 

test körmozgást végez. A pálya legalsó pontján a test sebessége 8 m/s. A test és a lejtő 

között a súrlódás elhanyagolható.  

 Mekkora lesz a test sebessége a pálya legmagasabb pontján? 

 Mekkora a test legnagyobb centripetális gyorsulása? 

 Mekkora erő feszíti a fonalat a pálya legalsó pontján? 

 

9. Feladat Az "A" test 40 cm sugarú 

körpályán 120 1/s szögsebességgel 

egyenletes körmozgást végez, 
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tömege 10 g. A "B" test 20 cm sugarú körpályán 15 1/s szögsebességgel szintén 

egyenletes körmozgást végez, tömege 80 g. A két pálya kívülről érinti egymás. A két 

test szemben haladva a pályák érintkezési pontjában találkozik úgy, hogy az "A" test 20 

m/s sebességgel visszapattan, tökéletesen rugalmasan.  

 Ekkora lesz a "B" test sebessége az ütközés után? 

 Változik-e az ütközés következtében a két test együttes mozgási 

energiája? 
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6. FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKÁJA 

Alapfogalmak és törvények 

A folyadékok legszembetűnőbb tulajdonsága, hogy gravitációs térben mindig fölveszik a 

tárolóedény alakját, tehát önálló alakjuk nincs. Ez azért van, mert a folyadékokban, egyensúlyi 

állapotban nem lép fel olyan nyírófeszültség, amely megakadályozná a folyadékrétegek 

elcsúszását. A folyadékok gyakorlatilag összenyomhatatlanok. 

 

Pascal törvénye: 

Zárt térben lévő nyugvó folyadékban vagy gázban a külső erő által létrehozott nyomás minden 

irányban gyengítetlenül terjed. 

Pascal törvényének egyik gyakorlati alkalmazása a hidraulikus sajtó. A hidraulikus sajtó az 

erőkifejtés megsokszorozásának eszköze. Ezen az elven működnek, pl. a járművek 

fékberendezései és a hidraulikus emelők. 

A hidrosztatikai nyomás: 

A nyugvó folyadékok belsejében a nehézségi erő hatására alakul ki a hidrosztatikai nyomás. 

Ennek értéke a folyadék sűrűségétől, a nehézségi gyorsulástól és a folyadék felszínétől mért 

függőleges mélységtől függ. 

– Kiszámítása: Ph = ρ ∙ g ∙ h 

Ez a nyomás csak a folyadék nyomása. A légnyomást is figyelembe véve, a nyomás. 

– Kiszámítása: p = po + ρ ∙ g ∙ h. 

Felhajtóerő:  

Folyadékba merülő testekre ható felfelé irányuló erő, amely a folyadékban uralkodó 

hidrosztatikai nyomásból származik. 

Arkhimédész törvénye: 

Folyadékba vagy gázba merülő testre a test 

által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával 

egyenlő nagyságú felhajtóerő hat. 
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Ha a folyadék belsejében tartott szilárd testet elengedjük mozgásának irányát a ráható 

nehézségi, és felhajtóerő eredője szabja meg. 

– A test süllyed, ha: m ∙ g > Ff 

 

– A test lebeg, ha: m ∙ g = Ff 

 

– A test emelkedik, ha: m ∙ g < Ff 

 

Mivel m ∙ g = ρt ∙ V ∙ g, a test és a folyadék sűrűségének ismeretében is megadható. 

 

– A test süllyed, ha: ρt > ρf 

 

– A test lebeg, ha: ρt = ρf 

 

– A test emelkedik, ha: ρt < ρf 

Az emelkedő test elérve a felszínt a folyadékból kiemelkedik, ekkor azonban a felhajtóerő, és 

így a ráható erők eredője is csökken. A test akkor lesz egyensúlyban, amikor a bemerülő részre 

ható felhajtóerő és az egész testre ható nehézségi erő eredője nulla lesz. Ilyenkor a test a víz 

felszínén úszik. 

Elméleti kérdések 

1. Miből származik a hidrosztatikai nyomás? Vezesse le a nagyságát kifejező képletet! 

2. Fogalmazza meg Pascal törvényét! 

3. Fogalmazza meg Arkhimédész törvényét!  

4. Adja meg az úszás feltételét! 
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Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Egy V térfogatú test súlya 3N. Ha 1000 kg/m3 sűrűségű vízbe merítjük 2N 

tartóerővel tartjuk egyensúlyba, olajba merítve 2.2 N a tartóerő. Mekkora az olaj 

sűrűsége? 

Megoldás: 

G= 3 N 

v=103 kg/m3 

Ftv= 2 N 

Fto= 2,2 N 

o=? 

 

A vízbe merített V térfogatú test egyensúlyának a feltétele: 

A testre ható erők vektori eredője = 0, azaz 

G-Ffv-Ftv=0     (1) 

Ffv: a vízbe merített testre ható felhajtó erő, felfelé irányul. 

Ftv:  az egyensúlyhoz szükséges tartóerő a vízben, felfelé irányul. 

G. a test súlya, lefelé irányuló erő. 

Az olajba merített V térfogatú test egyensúlyának a feltétele: 

A testre ható erők vektori eredője = 0, azaz 

G-Ffo-Fto=0     (2) 

Behelyettesítve az adatokat és rendezve az egyenletrendszert: 

3=Ffv+2           (1) 

3=Ffo+2,2        (2) 

 

A felhajtóerő kifejezését behelyettesítve: 

1=  vgV              (1) 

0,8=  ogV           (2) 

A (2)/(1) egyenlet: 
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gV310

ogV
gVv

gVo
1
80 







, ,           ebből: 

o=800 kg/m3 

 

2. Feladat Mekkora annak a folyadéknak a sűrűsége, amelyben egy 5 N  súlyú 2000 kg/m3 

sűrűségű szilárd anyagot 3 N erővel tartunk egyensúlyban? 

Megoldás: 

G=5N 

Ftx=3 N 

a=2000 kg/m3 

x=? 

 

A vízbe merített V térfogatú test egyensúlyának a feltétele:          

G= Ffx+Ft 

5=xgV +3 

2=xgV                   (1) 

A tömeg kiszámítható a test súlyából a G=mg alapján: 

kg50
10
5

g
Gm , , 

A V kiszámítható a test tömegéből és sűrűségéből a sűrűség a=
V
m definíciója alapján: 

V= 3m41052
2000

50

a

m 


,,  

Behelyettesítve V értékét (1) egyenletbe: 

41052gx2  ,  

34x m
kg800

105,210
2
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3. Feladat Egy 5 dkg tömegű anyagot 0,4 N tartóerővel tartunk egyensúlyban a víz 

felszíne alatt. A víz sűrűsége 1000 kg/m3. Mekkora az anyag sűrűsége?  

Megoldás: 

ma=5dkg=0,05kg 

Ftv=0,4 N 

v=103 kg/m3 

a=? 

 

Az anyag sűrűségét az anyag tömegéből az anyag térfogata segítségével számíthatjuk ki. 

A térfogatot a felhajtóerőből számítjuk ki. 

A vízbe merített V térfogatú test egyensúlyának a feltétele:          

G= Ffv+Ftv 

mag= Ffv+Ftv 

0,05.10= Ffv+0,4 

0,1= Ffv 

A felhajtóerő kifejezése: 

Ffv=vgV, így 

0,1=vgV.   Azaz   0,1=103.10.V 

V=10-5m3 

A sűrűség definíciója alapján: 

35
a

a m
kg5000

10
05,0

V
m




 

 

4. Feladat: 20 cm átmérőjű hengeres 

edénybe amely 1000 kg/m3 

sűrűségű vizet tartalmaz 3000 

kg/m3 sűrűségű szilárd anyagot 
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teszünk. A víz szintje 10 cm-rel megemelkedett. Mekkora tömegű anyagot tettünk a 

vízbe? Mekkora felhajtóerő hat erre az anyagra? 

Megoldás: 

d=20cm=0,2m 

v=103 kg/m3 

a=3.103 kg/m3 

hv=10cm=0,1m 

ma=? 

Ff=? 

 

Az edény  alapterülete: 

2
22

m03140
4
20

4
dA ,,


  

A vízbe merülő test térfogata= a kiszorított víz térfogatával. 

Va=Vvíz= A.hv=0,0314.0,1=3,14.10-3m3 

Az anyag tömege: 

ma=a.Va=3.103.3,14.10-3=9,42kg 

Az anyagra ható felhajtó erő: 

Ff=vgVa=103.10. 3,14.10-3=31,4 N 

 

5. Feladat Egy 40 cm3 térfogatú 20 g tömegű „Milky-Way” csokoládészeletet az1090 

kg/m3 sűrűségű tej felszínére teszünk. A szelet térfogatának hány százaléka merül be a 

tejbe? 

Megoldás: 

V=40cm3=4.10-6m3 

m=20g=2.10-2kg 

f=1090 kg/m3 

?100
V
xV  
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Vx:A folyadékba merülő rész térfogata 

Az úszás feltétele: 

A test súlya = a bemerülő részre ható felhajtó erővel. 

G=Vx.f .g 

m.g= Vx.f .g 

2.10-2.10=Vx .1090.10 

34
4x m1018340

10091
20V 


 ,
,

,  

A bemerülő térfogatrész % értékben: 

%34,18
104

101834,0100
V
V

6

4
x 










 

 

Gyakorló feladatok 

1. Feladat Egy fémgolyó súlya levegőben 2N. 103 kg/m3 sűrűségű vízbe merítve 
1.5 N tartó erővel lehet egyensúlyba tartani. Ismeretlen sűrűségű folyadékba 
merítve 1.2 N tartó erővel tartjuk. Mekkora a folyadék sűrűsége?(1600kg/m3) 

2. Feladat Mekkora annak a folyadéknak a sűrűsége, amelyben egy 500g  tömegű, 
2500 kg/m3 sűrűségű szilárd anyagot 2 N erővel tartunk 
egyensúlyban?(1500kg/m3) 
 

3. Feladat Egy 50g  tömegű  anyagot 0,4 N tartóerővel tartunk egyensúlyban az 
olaj felszíne alatt. Az olaj sűrűsége 900 kg/m3 . Mekkora az anyag sűrűsége?  

 (4545 kg/m3) 

4. Feladat Egy 1.1 kg tömegű és 0.6 dm3 térfogatú testet ismeretlen sűrűségű 
folyadékba merítve 2N erővel tartunk egyensúlyban. Mekkora a folyadék 
sűrűsége? 

  (1500 kg/m3) 

5. Feladat Mekkora annak a 
folyadéknak a sűrűsége, 
amelyben egy 5 N  súlyú 
2000 kg/m3 sűrűségű szilárd 
anyagot 3 N erővel tartunk 
egyensúlyban? (800kg/m3) 
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6. Feladat Mekkora annak a folyadéknak a sűrűsége, amelyben az 1 kg tömegű 
0,25 dm3 térfogatú próbatestet 8 N erővel tartunk egyensúlyban? (800kg/m3) 

 
7. Feladat Egy 25 kg-os tárgyat vízben 180 N, ismeretlen sűrűségű folyadékban 

200 N erővel lehet egyensúlyban tartani. Mekkora az ismeretlen folyadék 
sűrűsége? A víz sűrűsége 1000kg/m3. (714,3 kg/m3) 

 
8. Feladat Egy 20 kg-os tárgyat vízben 160 N, ismeretlen sűrűségű folyadékban 

180 N erővel lehet egyensúlyban tartani. Mekkora az ismeretlen folyadék 
sűrűsége? A víz sűrűsége 1000kg/m3. (500kg/m3) 

 
9. Feladat 300 kg/m3 sűrűségű granulátum kockákat 1020 kg/m3 sűrűségű 

folyadékba teszünk. A granulátumok térfogatának hány százaléka merül be a 
folyadékba?(29,4 %) 

 
10. Feladat Egy ismeretlen sűrűségű folyadékba 1700 kg/m3 sűrűségű V térfogatú 

szilárd anyagot merítve 0,09 N tartóerőt mérünk. Egy ugyanekkora térfogatú, de 
2700 kg/m3 sűrűségű szilárd anyagnak ugyanebbe a folyadékba merítésénél 0,19 
N tartóerőt mérünk. Mekkora a folyadék sűrűsége? (800kg/m3) 

 
11. Feladat Mekkora felhajtóerő hat azokra a zsír gömböcskékre, amelyek 1,13˙10-

7 N erővel emelkednek az 1000 kg/m3 sűrűségű folyadék közegbe? A zsír 
sűrűsége 900 kg/m3. Mekkora ezeknek a zsírgolyóknak az átmérője? (1,13 . 10-6 

N, d=5,8.10-4 m) 
 

12. Feladat Egy folyadék sűrűségét hidrosztatikai mérleggel mérjük. Egy V 
térfogatú test súlya a levegőben 1 N, 1000 kg/m3 sűrűségű vízbe merítve a testet 
0,8 N tartóerőt mérünk. Az ismeretlen sűrűségű folyadékba merítve a V térfogatú 
testet 0,7 N tartóerőt mérünk. Mekkora a folyadék sűrűsége? (1500kg/m3) 

 
13. Feladat 0,5 cm3 térfogatú azonos méretű szemcsék állandó sebességgel 

emelkednek a 2000 kg/m3 sűrűségű folyadékban. Egy-egy szemcsére ható 
súrlódási erő 0,0075 N nagyságú. Határozzák meg a szemcsék 
sűrűségét!(500kg/m3) 

 
14. Feladat 10 cm sugarú hengeres edénybe, amely 1000 kg/m3 sűrűségű vizet 

tartalmaz 9,42 kg tömegű 
szilárd anyagot teszünk, 
amit a víz teljesen befed. A 
víz szintje 10 cm-rel 
megemelkedett. Mekkora a 
szilárd anyag sűrűsége? 
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Mekkora felhajtóerő hat erre az anyagra? (3000 kg/m3, 31,4 N) 
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7. MEREV TESTEK MECHANIKÁJA 

Alapfogalmak és törvények 

Merev test: 
Merev testről beszélünk, ha a test a rá ható erők hatására elhanyagolható mértékű alakváltozást 

szenved. 

Forgatónyomaték:  

Az erő adott tengelyre vonatkozó forgatónyomatéka az erő nagyságának és az erőkarnak a 

szorzata. 

A forgatónyomaték jele: M 

Kiszámítása: M = F ∙ k; ahol k = erőkar 

Mértékegysége: 1Nm 

Hatásvonal: 

Az az egyenes, amely mentén az erő hat, az erő hatásvonala. 

Támadáspont: 

Az a pont, ahol az erőhatás a testet éri, az erő támadáspontja. 

Az erő támadáspontja a hatásvonala mentén eltolható. 

Erőkar: 

Az erő hatásvonalának a tengelytől mért távolsága az erőkar. 

Tehetetlenségi nyomaték:  

Forgó mozgásnál beszélünk a forgási tehetetlenségről, vagy tehetetlenségi nyomatékról. 

A tehetetlenségi nyomaték jele: I 

Kiszámítása: I = m ∙r2 

Mértékegysége: kgm2 

I = mxr2, ahol r a pont forgástengelytől 

mért távolsága. A merev testre ható 

forgatónyomaték és az általa létrehozott 

szöggyorsulás egyenesen arányos. Ez a 

forgómozgás alaptörvénye. 
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Egyenlettel: M = Θ ∙ ; ahol  = szöggyorsulás 

Perdület:  

A forgó test tehetetlenségi nyomatékának és szögsebességének szorzata a test perdülete. 

A perdület jele: N 

Kiszámítása: N = Θ ∙ ω, ahol ω = szögsebesség 

Mértékegysége: 1 kgm2/s 

Perdület megmaradás:  

Ha a külső forgatónyomaték összege nulla, a test perdülete állandó. Ez a perdület 

megmaradásának tétele. 

Súlypont:  

Az a pont, amelyen a merev testre ható nehézségi erő hatásvonala a test bármely helyzetében 

átmegy, a test súlypontja. 

Tömegközéppont:  

A merev test tömegközéppontját úgy határozzuk meg, hogy gondolatban olyan parányi részekre 

bontjuk a testet, amelyek már pontszerűnek tekinthetők, és az így kapott pontrendszer 

tömegközéppontját határozzuk meg. 

Merev test egyensúlyának feltételei: 

Merev test egyensúlyának a feltétele, hogy a rá ható erők eredője és az erők valamely pontra 

vonatkozó forgatónyomatékainak algebrai összege nulla legyen. 

Egyenlettel kifejezve: ΣF = 0 és ΣM = 0 

Ha az eredő erő nem nulla, a test gyorsul. Ha a forgatónyomaték-összeg nem nulla, a test 

gyorsuló forgást végez. 

Elméleti kérdések 

1. Mit ért merev test alatt?  

2. Hogyan lehet egyértelműen 

megadni egy merev test helyzetét? 

3.  Hány szabadsági foka van egy 

merev testnek?  
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4. Jellemezze kinematikai szempontból a merev testek legáltalánosabb mozgását!  

5. Mit ért forgatónyomaték vektor alatt? 

6. Írja fel a forgatónyomatékot tengelyre és pontra vonatkozólag!  

7. Határozza meg az erőpár forgatónyomatékát!  

8. Hogyan redukálható a merev testre ható tetszőleges erőrendszer?  

9. Mi a merev test egyensúlyának feltétele? 

Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Határozza meg egy súlytalannak tekinthető 2 m hosszú rúd két végén levő 2 kg 

és 3 kg tömegek súlypontját. 

Megoldás: 

 
2. Feladat Határozza meg, hol kell alátámasztani a súlytalannak tekinthető 3 m hosszú 

mérleghintát, hogy a két végén elhelyezkedő 18 kg és 24 kg tömegű gyerekek 

egyensúlyban legyenek. 

Megoldás: 

 
3. Feladat Egy nyugalomban lévő 5 kg tömegű merev testet a súlypontjában 0,1 kg m/s 

nagyságú impulzus ér 0,12 s idő alatt. határozza meg mekkora sebességgel mozog a 

merev test az impulzus hatására.. 

Megoldás: 
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4. Feladat Egy nyugalomban lévő 2 kg tömegű merev testet a súlypontjában 0,08 

kg m/s nagyságú impulzus ér 0,16 ms idő alatt. Határozza meg, mekkora 

gyorsulással kezd el a merev test mozogni. 

Megoldás: 

 
5. Feladat Határozza meg, mekkora lesz a tehetetlensági nyomatéka a 

pontszerűnek tekinthető, 1200 kg tömegű, 45 km/óra sebességű autónak a 125 m 
sugarú kanyarban.  

Megoldás: 

 
 

Gyakorló feladatok 

1. Feladat Vízszintes tengely körül forgatható r = 15 cm sugarú, m1 = 4 kg tömegű 

hengerre elhanyagolható tömegű kötelet tekerünk, a kötél szabad végére m = 2 kg tömegű testet 

függesztünk, majd a testet elengedjük. Mekkora lesz a m tömegű test gyorsulása, és mekkora 

erő feszíti a fonalat a mozgás során, ha a kötél nem nyúlik meg és nem csúszik a hengeren? 

(a=4,9m/s2; K=9,81N) 

2. Feladat Vízszintes tengely körül forgatható, R = 30 cm sugarú, m3 = 4 kg tömegű 

hengerre elhanyagolható tömegű kötelet tekerünk, a kötél szabad végére m2 = 2 kg tömegű 

testet helyezünk. Egy, a hengerhez erősített súlytalannak tekinthető r = 15 cm sugarú tárcsára 

másik kötelet tekerve, arra pedig m1 = 3 kg tömeget helyezünk, úgy, hogy a testek a tengely két 

különböző oldalán függnek. Mekkora lesz a tömegek gyorsulása és mekkora erők feszítik a 

fonalakat a mozgás során? (a1=0,52 m/s2; 

a2=1,03 m/s2; K1=31N; K2=17,56N) 
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3. Feladat Egy tekegolyót 10 m/s kezdősebességgel csúsztatva elindítunk (nem hozzuk 

forgásba). Az indulástól számítva milyen távolságban kezd a golyó csúszás nélkül gördülni? A 

golyó tömege 2,8 kg, átmérője 16 cm, a golyó és a talaj között a csúszási súrlódási együttható 

0,1. (s1=24,95 m) 

 

4. Feladat Egy 30°-os hajlásszögű lejtőn, a vízszintestől mért 2 m magasságból 

kezdősebesség nélkül elindítunk egy golyót. A golyó 5 cm átmérőjű és 0,1 kg tömegű. Mekkora 

sebességgel érkezik le a golyó a lejtő aljára, ha tisztán gördül? (v=5,3 m/s) 

 

5. Feladat Egy 2 kg tömegű, 10 cm sugarú hengerre fonalat tekerünk. A henger vízszintes 

tengelye körül foroghat. A henger vízszintes síkon tisztán gördül úgy, hogy a hengerre tekert 

fonal végét vízszintes irányú F = 3 N erővel húzzuk. Mekkora a henger szöggyorsulása? 

Legalább mekkora tapadási súrlódási együttható szükséges ahhoz, hogy tiszta legyen a henger 

gördülése? (=20 1/s2; μ≥0,05) 

 

6. Feladat Számítsd ki, hogy mekkora és hogy hol hat egy 150 N és egy 250 N nagyságú 

erő eredője, ha a két erő párhuzamos, egyirányú, és a hatásvonaluk távolsága 1m? 

 

7. Feladat Számítsd ki, hogy mekkora és hogy hol hat egy 150 N és 250 N nagyságú erő 

eredője, ha a két erő párhuzamos, ellentétes irányú, és a hatásvonaluk távolsága 1m? 

 
8. Feladat Egy mérleghinta karjai 3 méteresek. A kar végére ül egy 50 kg tömegű gyerek. 

Hova kell ülnie egy 60 kg tömegű gyereknek, hogy hintázhassanak? 

 
9. Feladat Egy mérleghinta karjai 3 méteresek. A karok végére ül 50 kg és egy 60 kg 

tömegű gyerek. Hova kell ülnie egy 20 

kilós gyereknek, hogy hintázhassanak? 

 
10. Feladat Régen vállra akasztott 

rúdon vitték a vizes kamrákat. Hol kell 
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vállra venni a rudat, ha az egyik vödör 10, a másik 15 literes, és a vödrök tömege 1 kg? A rúd 

hossza 1,5 m. 

 
11. Feladat Egy 100 m hosszú hídon az egyik pillértől 24 m-re áll egy 20 tonnás kamion. 

Mekkora erők hatnak a kamion miatt a pillérekre? 

3 m 

12. Feladat Mekkora erők hatnak a felfüggesztésekre? 

   

 

m = 20kg   1,5 m 

   

13. Feladat Egy kerekes kút hengerének a sugara 10 cm a karjának a sugara 30 

cm. Mekkora erővel lehet felhúzni egy 40 kg-os vödröt? 

 

14. Feladat Egy 12 m hosszú kötél két végét 11 m távolságra ugyanabban a magasságban 

kikötjük, és a közepére egy 200 N súlyú lámpát akasztunk. Mekkorák a kötélerők? 

          

15.  Feladat Mekkora erők hatnak a fali tartó rúdjaiban?      3 m 

  

          4 m 

 

m = 80 kg 

                     

16.  Feladat Egy tükröt két zsinórra függesztünk fel. A zsinórok 45 

fokos szöget zárnak be a függőlegessel.  Mekkora erő feszíti a zsinórokat, 

ha a tükör tömege 1kg és a felfüggesztés 

szimmetrikus? 

 

  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

 

85 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

 

8. REZGŐMOZGÁS 

Alapfogalmak és törvények 

Rezgés: 

A fizikában minden olyan változást, amely időben valamilyen ismétlődést mutat, rezgésnek 

nevezzük.  

Mechanikai rezgés:  

A mechanikai rezgés mindig valamilyen mozgás közben játszódik le. 

Periodikus mozgás:  

Olyan mechanikai rezgés, amely ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan, ugyanúgy 

ismételgeti. Szabályos rezgés. 

Rezgésidő:  

Az az idő amely alatt a rezgőmozgás ismétlődő része egyszer játszódik le. Jele: T 

Rezgésszám, frekvencia:  

Megmutatja az egységnyi idő alatt bekövetkező ismétlődések számát. Jele: f; képlete: 
T

f 1
 ; 

mértékegysége: Hz
s


1  

A harmonikus rezgés: 

A periodikus rezgőmozgások közül csak a harmonikus rezgőmozgással foglalkozunk. Ilyen pl.: 

a megpendített húr, rúd, lemez egy-egy pontja. A harmonikus rezgés szabályosan ismétlődő, de 

nem egyenletesen változó mozgás. 

A rezgőmozgást végző test kitérésének időbeli változását jól szemlélteti a kitérés-idő függvény 

görbéje. Felismerhető, hogy a görbe szinuszfüggvénnyel írható le. 

Egy-egy szabályosan ismétlődő mozgásszakaszt teljes rezgésnek nevezzük. A mozgás közben 

állandóan változik az egyensúlyi helyzettől 

mért pillanatnyi távolság, amelyet 

kitérésnek nevezünk. Jele: y. A 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

 

86 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

 

legnagyobb kitérés az amplitúdó, jele: A = y(max) 
 
 
A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele:  

Felismerhető a dinamika alapegyenletének alkalmazásával: 



n

i
ei amFF

1

. 

ymFe  2 . 

Minden olyan esetben, amikor a testet érő erők eredőjének nagysága egyenesen arányos a 

kitéréssel és iránya ellentétes azzal, a test harmonikus rezgőmozgást végez. 

A rezgő rendszer mechanikai energiája: 2
max

22

2
1

2
1

2
1

2
1 vmADvmxDEö   

A rezgésidő kiszámítása: 

Szintén a dinamika alapegyenletének alkalmazásával történik. xmxD  2  

Ebből következik: 2 mD , és 
m
D

 . Figyelembe véve, hogy 
T



2

 , 

D
mT  2  

Fonálinga: 

Az egyik végén felerősített hosszú, vékony, nyújthatatlan zsineg és a másik végére kötött 

kisméretű test fonálingát alkot.  

A fonálinga lengésideje: 

Ha az ingát kitérítjük és elengedjük, akkor függőleges síkban egy l sugarú köríven leng. A 

fonálinga mozgása harmonikus rezgőmozgásnak tekinthető. Kísérlettel megállapítható, hogy a 

fonálinga lengési ideje független az amplitúdótól és az ingatest tömegétől. A lengésidő 

egyenesen arányos az inga hosszának és a gravitációs térerősség hányadosának 

négyzetgyökével: 
g
lT  2  

Csillapított rezgés: 
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A gyakorlatban és a kísérleteinkben észrevettük, hogy a magára hagyott rezgő test amplitúdója 

a fékező hatások miatt folyamatosan csökken, végül a test megáll. Tehát a magára hagyott testek 

rezgése csillapított rezgés. 

Csillapítatlan rezgés: 

Ha csillapítatlan rezgést akarunk fenntartani, akkor a csillapító hatásokat más hatásokkal ki kell 

egyenlíteni.  

Szabad rezgés: 

Amikor egy rezgésre képes rendszert csak egy erőlökéssel hozunk mozgásba és utána magára 

hagyjuk, akkor az szabadrezgést, sajátrezgést végez. 

Csatolt rezgés: 

Az olyan jelenséget, amelynél két vagy több rezgő rendszer kölcsönösen befolyásolja egymás 

rezgését, csatolt rezgésnek nevezzük. 

Kényszerrezgés: 

Az olyan csatolt rezgést, mikor egy rezgő rendszer egy külső gerjesztő hatásának megfelelően 

kényszerül mozogni, kényszerrezgésnek nevezzük. 

Rezonancia: 

A gerjesztő hatást változtatva megfigyelhető a kényszerrezgés amplitúdójának változása. Ez az 

amplitúdó akkor a legnagyobb, ha a kényszerítő hatás rezgésszáma megegyezik a 

kényszerrezgést végző test saját rezgésszámával. Ez az eset a rezonancia jelensége. A 

kényszerrezgés amplitúdója olyan nagyra növekedhet, hogy a rezgő rendszer tönkremegy. Az 

a rezonancia katasztrófa. 

Elméleti kérdések 

1. Hogyan változik a rezgő test sebessége és gyorsulása egy teljes rezgési periódus 

alatt? 

2. Mitől függ a rezgőmozgást 

végző test rezgési frekvenciája, 

avagy a rezgés periódusideje? 
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3. Mitől függ a rezgő test energiája?  

4. Mi a rezonancia? 

5. Mi a fonálinga és mit lehet vele meghatározni? 

6. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek? 

7. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 

8. Melyek a csatolt rezgések? 

9. Mit értünk a rezgések összetételén és hogyan számítható ki az azonos irányú és 

frekvenciájú rezgések eredője? 

10. Mik a kényszerrezgések? 

Kidolgozott feladatok 

1. Feladat: Egy csillapított rezgőmozgás megfigyelésekor a következőket vették észre :  

 két egymást követő, azonos irányban történő maximális kitérés aránya 0,4, a 
rezgések periódusideje T=0,5 s.  

Határozza meg a csillapítási tényező értékét, valamint a rezgések sajátfrekvenciáját!  
 
Megoldás:  

A csillapított rezgőmozgás adott esetbeni kitérés-idő függvénye a következő alakú:  

 

Tehát a maximális kitérés valamely t1 időpillanatban:  

 

A következő azonos oldali maximális kitérés egy periódusidővel később következik be. Így:  

 

A két kitérés aránya tehát:  
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A fentiek alapján a csillapítási tényező:  

 

Mivel:  

 

Ebből, 𝜔0 = 12,7 𝑠−1 és a sajátfrekvencia pedig f0=2,02Hz.  

 

 

Gyakorló feladatok 

1. Egy rugóra akasztott 1 kg tömegű test rezgésideje 0,628 s. Mennyivel nyúlna meg a 

rugó, ha egy 2 kg tömegű testet akasztanánk rá, és mekkora lenne ekkor a rezgésidő? 

(0,885 s). 

2. Két gravitációs inga ugyanazon a földrajzi helyen végzi lengéseit, az egyik 28 Hz, a 

másik 7 Hz frekvenciával. Milyen arány áll fenn az ingák hossza között? (l1/l2=1/16)  

3. Vízszintes síkon mozgó 20 dkg tömegű kocsi olyan rugóhoz van rögzítve, amely 

összenyomódáskor is erőt tud kifejteni. 0,24 J munka befektetésével a kocsit 5 cm-re 

távolítjuk el egyensúlyi helyzetétől. Mekkora frekvenciájú rezgőmozgás alakul ki, ha 

elengedjük a kocsit? (15,6 Hz)  

4. Egy test 10 cm-es amplitúdóval 5 

Hz frekvenciával harmonikus 

rezgőmozgást végez. Hányszorosa 
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a mozgási energia a rugó energiájának 2 cm-es kitérésnél? (24)  

5. Egy daru függesztőkötelén levő teher percenként végez tíz teljes lengést. Számítsuk ki 

a kötél hosszát? (8,94 m)  

6. Elhanyagolható tömegű harmonikus rugóból és a hozzá kapcsolt 172 g tömegű testből 

mechanikai rendszert készítünk. A rendszer szabadrezgéseinek periódusideje 1,2 s. 

mekkora a rugóállandó? (4,71 N/m) 

7. A harmonikus rezgőmozgást végző anyagi pont y1 = 6 cm, és y2 = 4 cm kitéréseihez, v1 

= 3 cm/s és v2 = 5 cm/s sebességek tartoznak. Határozzuk meg a rezgések amplítúdóját, 

frekvenciáját, maximális sebességét és maximális gyorsulását? (6,87 cm, 0,14 Hz, 6,159 

cm/s, 5,52 cm/s2 ) 

8. Egy 2 kg tömegű test 50 N/m rúgóállandójú rugóhoz kapcsolva rezgőmozgást végez. A 

mozgás során a rugóerő maximális értéke 4 N. Mekkora sebességgel halad át a test az 

egyensúlyi helyzeten? Mekkora a mozgás során a test legnagyobb gyorsulása? 

9. Súrlódásmentes, sík felületen egy 100 N/m rugóállandójú rugóhoz kötött  2 kg tömegű 

test van nyugalmi helyzetben. A testbe vízszintesen belelőnek egy 500 m/s sebességű 

golyót, amely belefúródik, majd bent marad a testben. Határozd meg a kialakuló rezgés 

rezgésidejét és amplitúdóját! 

10. Mekkora legyen annak a rugónak a rugóállandója, amelyik a ráakasztott 0,1 kg tömegű 

testtel együtt akkora frekvenciával rezegjen, mint a 20 cm hosszú fonálinga? 

11. Egy kis kitéréssel lengő fonálinga szélső helyzetétől az egyensúlyi helyzetéig terjedő 

utat 0,2 s alatt teszi meg. Milyen hosszú az inga fonala? 

12. Egy 1 m hosszú fonálingát először a tengerszinten, majd 5000 m magasban kis kitérésű 

lengésbe hoznak. Számítsd ki a két lengésidő arányát! (A Föld sugarát vedd 6300 km-

nek, a gravitációs gyorsulás 9,81 m/s2 a tengerszinten.) 
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9. HULLÁMMOZGÁS 

Alapfogalmak és törvények 

Hullám: 

A fizikában minden olyan változás, zavar, amely valamilyen közegben tovaterjed, hullámnak 

nevezzük. 

Példa: Amikor a rugó egyik végét hossztengelyére merőlegesen oda-vissza mozgatjuk, 

hullámhegyek és hullámvölgyek futnak végig a rugón. 

Haladó hullám:  

Ha a megfeszített rugó végét hosszának irányában gyors mozdulattal visszalökjük és ismét 

meghúzzuk, akkor a rugón sűrűsödés és ritkulás halad végig. Az ilyen jelenségeket haladó 

hullámnak nevezzük. 

Transzverzális hullám:  

A rezgés a rugó hossztengelyére merőleges. 

Longitudinális hullám:  

A rezgés a rugó hossztengelyével párhuzamos. 

A hullám lehet: mechanikai, elektromágneses, hőhullám. 

A harmonikus hullám:  

Amikor a hullám szinuszgörbével jellemezhető.  

Amplitúdó:  

A hullámmozgásban résztvevő részecskék legnagyobb kitérésének nagysága, az elektromos 

térerősség abszolút értékének maximuma. Jele: A 

Hullámhossz:  

A közegben ugyanabban a pillanatban 

azonos fázisban levő szomszédos pontok 

egymástól mért távolsága. Jele: λ, m.e.: m 

Periódusidő:  
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Azaz időtartam, amely alatt a közegben terjedő változás egy hullámhossznyi utat tesz meg. Jele: 

T, m.e.: s 

Rezgésszám:  

A hullámmozgásban résztvevő közeg pontjainak rezgésszáma, amely megegyezik a 

hullámforrás rezgésszámával. Jele: f, m.e.: Hz 

Fázissebesség, terjedési sebesség:  

A hullám terjedéséhez időre van szükség, tehát van sebessége, amelyet fázissebességnek is 

neveznek. Egy hullám terjedési sebessége különböző közegekben más és más, de egy közegen 

belül azonos. A terjedési sebesség a hullám jellemző adataival kiszámítható: 

f
Tt

sc 



 

  

Rezgéssík:  

A transzverzális hullámnál két kitüntetett irány van: a terjedési sebesség iránya és a közeg 

részecskéinek rezgési iránya. Az ezek által meghatározott sík, a rezgéssík, jellemző a hullámra.  

Poláros hullám: 

Ha a rezgés egyetlen síkban zajlik le, azaz a rezgéssík nem változik, akkor síkban poláros 

hullámról beszélünk. Ha nincs kitüntetett rezgésirány, akkor nem poláros. 

A hullám viselkedése új közeg határán: 

Hullámtanilag sűrűbb közeg: amelyben a hullám lassabban terjed. 

Hullámtér:  

Az a tér, ahol a részecskék már rezegnek. 

Hullámfront:  

A hullámtér mindenkori határa, ahol új részecskék jönnek rezgésbe. 

A hullámok visszaverődése: 

A rugalmas pontsoron haladó hullám visszaverődésére jellemző, hogy a hullám rögzített végről 

ellentétes fázisban, szabad végről azonos 

fázisban verődik vissza.  

Beesési pont,  beesési merőleges, 

visszaverődési szög: 
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A sugár és a visszaverő felület közös pontja a beesési pont. A beesési pontba képzelt és a 

visszaverő felületre merőlege egyenes a beesési merőleges. A beeső sugár és a beesési 

merőleges a beesési szöget, a visszavert sugár és a beesési merőleges a visszaverődési szöget 

határozza meg. 

A felületi hullámok visszaverődésére jellemző: 

 A visszavert hullám terjedési iránya a beeső sugár és a beesési merőleges egy, beesési, 
síkban van. 

 A visszaverődési szög egyenlő a beesési szöggel. 
A hullámok törése, hullámtörés: 

A hullám, ha új közeg határához ér, akkor egy része visszaverődik, a többi része pedig behatol 

az új közegbe. A hullámtanilag különböző sűrűségű közegek közös határfelületére ferdén 

érkező és azon áthaladó hullám terjedési iránya megváltozik. Ez a jelenség a hullámtörés. 

A hullámtörésre jellemző: 

A két különböző közeg határára ferdén érkező és azon átlépő hullám terjedési iránya a beeső 

sugár és a beesési merőleges által meghatározott síkban marad. 

A beesési szög és a törési szög szinuszainak hányadosa mindig a hullám két közegbeli terjedési 

sebességének hányadosával egyenlő. 

Törésmutató: 

A két anyag együttes hullámtörő képességére jellemző mennyiség a törésmutató, amely a 

terjedési sebességek hányadosaként adható meg. állandó
c
cn 





sin
sin

2

1
1;2  

A teljes visszaverődés: 

Amikor egy hullám a sűrűbb közeg felöl éri el a határfelületet és áthalad azon, akkor a törési 

szög nagyobb lesz a beesési szögnél. A beesési szögek közt van egy olyan határszög, amelyhez 

90°-os törési szög tartozik. A határszögnél nagyobb beesési szögeknél a hullám nem lép ki a 

sűrűbb közegből, hanem a határfelületről teljes mértékben visszaverődik. Ezt a jelenséget 

nevezzük teljes visszaverődésnek. 

Interferencia: 

Ahol a hullámok hullámtere fedi egymást, 

ott minden részecske egy időben több 
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rezgési parancsnak kell, hogy engedelmeskedjen. Ez azt jelenti, hogy a rezgések összegződnek. 

A hullámok ilyen találkozását interferenciának nevezzük. Az interferencia eredménye az 

interferenciakép. Ilyet csak koherens hullámok tudnak létrehozni.  

Koherens hullám: 

Koherens két hullám, ha a fázisuk különbsége állandó, nem függ az időtől. 

A vonal menti hullámok interferenciája: 

A létrejövő eredő hullám amplitúdója a találkozó hullámok amplitúdójának előjeles összege. 

Ha a két találkozó hullám rezgésszáma és hullámhossza megegyezik, akkor azonos fázisban: A 

= A1+A2 erősítés, ellentétes fázisnál A = IA1-A2I gyengítés jön létre. 

Az állóhullámok és keletkezési feltételeik: 

A szemben haladó vonal menti hullámok interferenciája kedvező esetben, azaz egyenlő 

rezgésszám, amplitúdó, hullámhossz, esetén állóhullámot hozhat létre. Pl.: egy rugalmas kötél 

végéről a hullámok visszaverődnek. 

Az állóhullámra jellemző: 

 A rugalmas kötélen egyenlő távolságra csomópontok, illetve duzzadóhelyek alakulnak 
ki. 

 A két szomszédos csomópont közötti szakaszban minden pont egyszerre, azonos 
fázisban mozog. 

 A csomópontokkal határolt egymás melletti szakaszok pontjai ellentétes irányban 
mozognak. 

 A kötél minden pontja egyszerre halad át a nyugalmi helyzeten úgy, hogy előtte és utána 
mindig szinuszgörbén helyezkednek el. 

Az elhajlás jelensége: 

Megfigyelés szerint a keskeny résen éthaladó hullám nem csak az egyenes vonalú terjedésnek 

megfelelő tartományban halad, hanem behatol az ún. árnyéktérbe is. Ez a jelenség a 

hullámelhajlás. Ha a rés sokkal nagyobb, mint a hullámhossz, akkor a jelenség elhanyagolható. 

Amikor a rés kisebb, mint a hullámhossz, akkor a hullámelhajlás egészen nagy mértékű. 

Tapasztalat: akár kör, akár egyenes 

hullámot keltünk a rés előtt, az a rés után 

körhullámként távozik. 

Huygens – Fresnel - elv: 
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A hullámtér minden pontja elemi hullámok kiindulópontja. A hullámtérben megfigyelhető 

jelenségek ezeknek az elemi hullámoknak az interferenciája miatt jönnek létre. 

A hanghullámok: 

A hang longitudinális hullám. A hangforrás egy rezgő test, a terjedéséhez rugalmas közegre 

van szükség. 

Hangerősség:  

Megmutatja, hogy a terjedési irányra merőleges egységnyi felületen egységnyi idő alatt 

áthaladó hanghullámnak mennyi az energiája. Jele: I, m.e.: W/m2 

Hangmagasság: 

Objektív mértéke a rezgésszám. Jele: f, m.e.: Hz 

Hangköz:  

Két hang hangmagasságát a rezgésszámuk hányadosa méri. 

Hangsebesség:  

Könnyen lemérhető, c = f*λ. 

Doppler-jelenség: 

Amikor a hullámforrás és a megfigyelő egymáshoz viszonyítva mozog, a megfigyelő a 

hullámforrás rezgésszámától eltérő rezgésszámú hullámot észlel. A hullámhossz a mozgó 

hangforrás előtt megrövidül, mögötte hosszabb lesz. 

Elméleti kérdések 

1. Milyen fizikai mennyiségekkel jellemezhetők a hullámok? 

2. Mely hullámok polarizálhatók? Mit jelent a polarizáció? 

3. Mi történik ha egy hullám új közeg határfelületéhez érkezik? 

4. Hogyan lehet egy adott frekvenciájú hang hullámhosszát meghatározni 

szobahőmérsékletű levegőben? 

5. Van-e polarizált hanghullám? 

6. Miért szorítja az indián a fülét a 

vasúti sínhez, hogy meghallja, 

hogy jön-e a vonat? 
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7. Mik az állóhullámok? 

8. Mi az alaphang és a mi a felhang? Egy adott hosszúságú húr esetében melyikből hány 

lehet? 

9. Ha a tengerben fürdünk és közben a víz alá bukunk, akkor hamarabb meghalljuk a 

motorcsónak hangját, mint akkor ha ki van a fülünk a vízből. Mi ennek az oka? 

 

Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Egy fonal vége 2 cm amplitúdóval másodpercenként 5 harmonikus rezgést 

végez. Mekkora a fonal rezgésben tartott végétől 1,2 m távolságban lévő pontjának 

kitérése a rezgés kezdetétől eltelt 1,5 s múlva? A rezgés terjedési sebessége 20 m/s. 

Megoldás: 
A keresett mennyiséget a hullámfüggvény x=1,2 m és t=1,5 s-nál számolt helyettesítési 
értéke adja: 













x

T
tAtxZ 2sin),( , 

ahol 

2A cm, 2,01


f
T s, és 

4
f
v

 m, 











4
2,1

2,0
5,12sin2)5,1,2,1( txZ , 

887,1)5,1,2,1(  txZ cm. 

 

2. Feladat Egy 2,4 mm átmérőjű 3 m 
hosszú rézdrót egyik végét a 
plafonhoz, másik végét egy 2 kg 
tömegű testhez rögzítjük. A drótot 
megütögetjük egy ceruzával, 
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ezáltal transzverzális hullámot hozunk rajta létre. Milyen gyorsan terjed a hullám? A 
réz sűrűsége 8920 kg/m3. 

Megoldás: 
A feszített húron a transzverzális hullámok terjedési sebességét az alábbi összefüggésből 
számolhatjuk: 

q
Fv


 , ahol q a keresztmetszet. 

  6232 10523,4102,1   rq m2. 

A feszítőerő a 2 kg tömegű testre ható gravitációs erő, azaz 20N. 

2,22
10523,48920

20
6 




q
Fv


m/s. 

3. Feladat 12 m hosszú gumiszálban állóhullámok alakulnak ki. Mekkora a hullám 
frekvenciája, ha a gumiszálon 5 félhullám található? A hullám terjedési sebessége 20 
m/s. 

Megoldás: 
Mivel a gumiszálon 5 félhullám található: 

5
12

2



m, 

8,4 m. 

A hullám frekvenciája: 

17,4
8,4

20




cf Hz. 

4. Feladat Egy 2,5 m hosszú, egyik végén zárt orgonasípot szólaltatunk meg. Mekkora az 
alap illetve az első felhang frekvenciája, ha a hangsebesség 340 m/s? 

Megoldás: 
Az egyik végén zárt sípban kialakuló állóhullámok hullámhossza és a síp hossza között az 
alábbi kapcsolat áll fenn: 

)12(
424

 nnl nnn 
, ahol n=0, 

1, 2, 3, ….. 
Ebből 
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12
4



n

l
n , 

)12(
4

 n
l

cfn , 

34
10
340

40 
l

cf Hz, 

1023
10
340)12(

41  n
l

cf Hz. 

5. Feladat Mennyivel erősebbnek fogjuk hallani a 10-6 W/m2 intenzitású hangot, mint a 
10-9 W/m2 intenzitásút? 

Megoldás: 
Hangérzetünk nem a hangintenzitással, hanem a belőle származtatható hangintenzitás 
szinttel arányos: 

1210
log10




In . 

A két hangintenzitásnak megfelelő hangintenzitás szint értéke: 

60
10
10log10 12

6

1 




n dB, 

30
10
10log10 12

9

2 




n dB. 

Ennek megfelelően az első hangot kétszer olyan erősnek halljuk, mint a másodikat. 

6. Feladat Tegyük fel, hogy egy szobában az egy beszélő emberre vonatkoztatott átlagos 
hangerő 40 dB. Mekkora lesz a hangerő, ha 20-an beszélnek egyszerre? 

Megoldás: 
A 40 dB hangerőnek megfelelő hangintenzitás: 

1210
log1040




I
, 

810I W/m2. 

20 beszélő ember által létrehozott 
hangintenzitás: 
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8* 1020 I W/m2. 

A megfelelő hangintenzitás szint: 

53
10

1020log10 12

8
* 








n dB. 

7. Feladat Egy hangszer állítható hosszúságú húrját megpendítve 460 Hz-es hangot 
hallunk. A húrt 8 cm-rel rövidebbre fogva, 580 Hz lesz a rezgésszáma. Mekkora a 
húrban a transzverzális hullám terjedési sebessége? 

Megoldás: 
Egy húros hangszeren megszólaló hang frekvenciáját a húron kialakuló legegyszerűbb 
állóhullám mintázat határozza meg, amikor is az l hosszúságú húrra fél hullámhossz fér rá: 

2


l , azaz l2 . 

A megszólaló hang frekvenciája: 

l
ccf
2




. 

A megadott adatok szerint: 

l
c
2

460  , 

)08,0(2
580




l
c

. 

A fenti két egyenletből álló egyenletrendszert megoldva kapjuk, hogy 

7,355c m/s. 

8. Feladat Mindkét végén rögzített gumiszál hossza 4,5 m. A megpendített gumiszálon 
olyan állóhullám alakult ki, melynek összesen (tehát a végpontokkal együtt) 4 
csomópontja van. Mekkora a frekvencia, ha a hullám terjedési sebessége 60 m/s? 

Megoldás: 
Felrajzolva a végekkel együtt 4 csomópontot tartalmazó állóhullám mintázatot, látható, 
hogy a gumiszálon 3 félhullám 
található: 

3
5,4

2



m, 

3 m. 
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A hullám frekvenciája: 

20
3

60




cf Hz. 

9. Feladat Egy falra merőlegesen 90 dB-es hang érkezik. Az intenzitás 90%-a 
visszaverődik a falról. A fal anyaga a behatoló hang 50%-át nyeli el, és a belső felülete 
elhanyagolható mennyiséget ver vissza. Hány dB-es hang hallható a túloldalon? 

Megoldás: 
A 90 dB hangerőnek megfelelő hangintenzitás: 

1210
log1090




I
, 

310I W/m2. 
Ennek a hangintenzitásnak 10%-a hatol be a falba: 

43* 10101,0  I W/m2. 

Ennek a hangintenzitásnak 50%-a lép ki a fal túloldalán: 
4** 105,0 I W/m2. 

Ezért 

77
10

105,0log10 12

4
** 








n dB. 

 

Gyakorló feladatok 

 
1. Feladat Egy test rezgő mozgást végezve   n = 100 rezgést tesz meg  t = 10 s idő alatt. 

Számítsd ki:    

- a rezgések periódusidejét                                                                                                              

   -a frekvenciát 

-hány rezgést tesz meg a 

test t = 60 s idő alatt?(T = 

0,1 s; ν = 10 Hz; n = 600)  
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2. Feladat A rezgőrendszer frekvenciája ν = 50 Hz. Számítsd ki: 
- a rezgések periódusidejét 

- a  t = 10 s idő alatti rezgések számát 

- mennyi idő alatt végez a rezgőrendszer  n = 100 rezgést? (T = 0,02 s; n = 500; t = 2 s)  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                

3. Feladat Egy oszcillátor periódusideje  T = 0,0025 s . Számítsd ki : 
- a rezgések frekvenciáját 

            - a  t = 1 perc idő alatti rezgések számát 

- n = 1000 teljes oszcilláció idejét! (ν = 400 Hz; n = 24 000; t = 2,5 s)  

 

4. Feladat Az emberi szív percenként 80 - at dobban. Számítsd ki :  
-  egy szívdobbanás idejét (a  periódusidőt) 

-  a szívdobogás  frekvenciáját 

- hányat dobban a szív   1  nap alatt  ? (T = 0,75 s; ν = 1,33 Hz; n = 115 200)  
 

5. Feladat A fonálinga hosszúsága   l =  1,2 m.  Számítsd ki az inga lengésidejét és a 
lengések frekvenciáját:  

               - a Földön, ha  g =  9, 81 2
m
s

                                                                                                                                         

               - a Holdon, ha  g =  1,6 2
m
s

   !  (T 

= 2,20 s; ν = 0,45 Hz; T = 5,44 s; ν = 0,18 

Hz)  
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6. Feladat A fonálinga  (másodpercinga) lengésideje  T =  1 s .  Számítsd ki: 
               - a lengések frekvenciáját 

               - az inga hosszát, ha g = 10 2
m
s

  !  ( ν = 1Hz; l = 0,25 m)  

 

7. Feladat A hullámok frekvenciája   ν = 200 Hz,  a hullámhossz  λ = 1,7 m . Számítsd 
ki :                                           

- a hullám terjedési sebességét 

- mekkora távolságra jut el a hullám t = 10 s alatt! (c = 340 
m  
s

; s = 3400 m)  

8. Feladat Egy mechanikai hullám terjedési sebessége  c = 5 
m  
s

, a hullámhossz λ = 1 

m. Számítsd ki : 
     - a hullám frekvenciáját 

     - a periódusidőt!  ( ν = 5Hz; T = 0,2 s)  

9. Feladat A hanghullám frekvenciája ν = 400 Hz , terjedési sebessége levegőben  c = 340 

m  
s

. Számítsd ki :  

- a hullámhosszt  

- a periódusidőt! (λ = 0,85 m; T = 0,0025 s)    

10. Feladat A  λ = 0,136 m hullámhosszú  hanghullám levegőben c = 340 
m  
s

 sebességgel 

terjed. Számítsd ki:  

                - a periódusidőt    

    - a hullám frekvenciáját! (T = 0,0004 s; ν = 2 500Hz)        

                                                                                                                 

11. Feladat Acélban a mechanikai hullámok sebessége eléri az 5 km/s sebességet is. 

Mekkora a hullámhossz, ha a 

hullám frekvenciája 500 Hz? 
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12. Feladat 5 m hosszú, vízszintesen kifeszített rugalmas kötél egyik végét megfogjuk és 

0,8 s rezgésidejű rezgőmozgásba hozzuk. A kötélen 0,5 m-es hullámhosszúságú 

hullámok alakulnak ki. Mennyi idő alatt fut végig a kötélen egy hullám?  
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10. TERMODINAMIKA 

A hőtan alapfogalmai és törvényei 

Hőtan, termodinamika: 

A hőtan, tudományos megnevezéssel termodinamika a fizika energiaátalakulásokkal foglalkozó 

területe, szűkebb értelmezés szerint azokat a folyamatokat vizsgálja, amelyekben valamilyen 

hőátadási folyamat zajlik.  

Energia: 

Testek és rendszerek fizikai tulajdonsága, amely átadható a testek között, átalakítható 

különböző megjelenési formákba (a négy alapvető kölcsönhatás által), de sohasem szűnhet meg 

vagy jöhet újonnan létre. Mértékegység: J (Joule) 

Energia átadás: 

Az energia átadása két (vagy több) test / rendszer között munka vagy hőátadás segítségével 

történhet, leszámítva azokat a folyamatokat, ahol az energiaátadás új anyag létrejöttével együtt 

történik meg (pl. nukleáris folyamatok).  

Hő, hőenergia: 

A hő (vagy hőenergia) az energiaátadási folyamatok során átadott energia mértékét adja meg, 

és ezen energiaátadási folyamatok leírására használjuk. A hő munka jellegű mennyiség, jele a 

Q, mértékegysége a J.  

Belső energia: 

A belső energia egy test vagy rendszer által makroszkopikus energiák formájában tárolt összes 

energiáját jelenti. Elméleti fogalom, gyakorlatban pontos számszerű értéke nem adható meg. A 

belső energia a részecskék mozgási energiájából, a részecskék közötti vonzási energiából, a 

molekulák kötési energiájából és az 

elektronburok energiájából tevődik össze. 

A belső energia extenzív mennyiség, 

vagyis nagysága függ a rendszer 
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kiterjedésétől, molekuláris értelmezésben tulajdonképpen a részecskék számától, emellett 

állapotjelző is, hiszen kvantitatíve jellemzi egy termodinamikai rendszer egyensúlyi (belső) 

állapotát. Jele: U, mértékegysége: J. 

A belső energia alapvetően határozza meg, hogy egy adott rendszer egy termikus 

(termodinamikai) kölcsönhatás során miként fog „viselkedni”, azaz leegyszerűsítve ebből a 

„tárolt” energiából le fog-e adni, vagy egy másik rendszertől fel fog-e valamekkora mértékben 

venni. Általános törvényszerűség, hogy egy magasabb belső energiájú rendszer tud csak átadni 

a saját belső energiájából egy kisebb belső energiájú rendszernek, és az így átadott energia a hő 

(vagy hőenergia).  

Természetesen a mindennapi életben a különböző anyagoknak nem közvetlenül a belső 

energiáját „mérjük”, hanem azok hőmérsékletét. 

Hőmérséklet: 

A hőmérséklet az anyagok fizikai állapotjelzője, melynek változása szorosan összefügg az 

anyag más, jellemzően makroszkopikus tulajdonságainak a változásával. 

Állapotjelző: 

Egy fizikai rendszer olyan jellemzője, amely csak a rendszer pillanatnyi állapotától függ, és 

független attól, hogy a rendszer azt az állapotot milyen „módon” érte el. 

Termodinamikai hőmérséklet: 

A termodinamikai hőmérséklet az anyagot felépítő részecskék átlagos mozgási energiájával 

kapcsolatos, értéke egyenes arányban áll az anyag kinetikus energiájával. Egy adott részecske 

egy szabadsági fokra jutó kinetikai energiájának hosszabb időintervallumon mért átlaga T 

hőmérsékleten kT, ahol k a Boltzmann-állandó, vagyis látszik, hogy a hőmérséklet olyan fizikai 

mennyiség, amit meghatározásakor arányosnak választottak az anyagi részecskék mozgási 

energiájával. Ebből következik, hogy k értéke attól függ, hogy milyen skálán értelmezzük a 

hőmérsékletet. A termodinamikai hőmérsékleti skála abszolút: nullpontja nem relatív pont (ez 

az abszolút nulla fok), ahol az anyag 

energiája tulajdonképpen „megszűnik”. A 

Kelvin-skála alappontja (nullpontja) ez az 

abszolút nulla fok (0 K), és a Kelvinben 
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mért hőmérséklet az SI alapegysége is a hőmérsékletnek. A Celsius skála a Kelvin-skálához 

képest 273.15 fokkal el van tolva; ez a legelterjedtebb, köznapi életben is használt hőmérsékleti 

skála. Ezen a skálán a 0 a légköri nyomáson vett jég olvadási hőmérsékletét jelenti, a forrásban 

lévő víz hőmérséklete pedig a 100-at, így egy egység ennek az intervallumnak az egyszázad 

része. Mértékegysége: °C.  

A hőmérséklet nem additív mennyiség, vagyis két különböző hőmérsékletű anyag 

érintkezésekor a hőmérsékleteik nem adódnak össze (az ilyen fizikai mennyiségeket intenzív 

mennyiségnek nevezzük). Épp ellenkezőleg: két test között kiegyenlítődésre törekszik, a 

kiegyenlítődés pedig valamilyen hőátadási alapfolyamattal történik (hőáramlás, hővezetés, 

hősugárzás). Alapvető törvényszerűség, hogy ennek a hőátadásnak az iránya – más, külső 

energiabefektetés hiányában – mindig a melegebb közegtől a hidegebb közeg felé mutat.  

A termodinamika főtételei  

A termodinamika főtételei meghatározzák a hő (Q), a munka (W) és a belső energia (U) közötti 

viszonyokat. A hő vagy hőenergia az energia egyik megnyilvánulási formája, amely átvihető 

az egyik testről vagy rendszerről a másikra, ha a kettő között hőmérsékletkülönbség van. A 

rendszeren végzett munka (például külső térfogati munka, amikor egy adott mennyiségű gázt 

kisebb térfogatra szorítunk össze) a rendszerben energiaváltozással jár. A munka végzése lehet 

visszafordítható és visszafordíthatatlan is.  

A termodinamika első főtétele az energiamegmaradás-elvén alapul.  

Energiamegmaradás törvénye 

Egy zárt rendszer teljes energiája állandó marad. Az energia átalakítható egyik formájából a 

másikba, de újonnan létrehozni nem lehet, és nem is semmisülhet meg. 

Termodinamikai értelemben egy környezetétől elszigetelt (zárt) rendszerben bármilyen belső 

folyamatok is mennek végbe, az összes 

energia nagysága konstans. Ha a rendszer 

nem zárt, vagyis kölcsönhatásba tud lépni 

a környezetével, és azzal „energiát tud 
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cserélni”, akkor a rendszer energiája pontosan annyival nő, amennyivel a környezet energiája 

csökken, és fordítva. Mivel a rendszeren végzett, s a rendszer által végzett munka és az 

energiamegváltozásával jár, ezért az energiaviszonyok leírásában a munkát sem hanyagolhatjuk 

el. A termodinamika első főtétele ezek között teremt kapcsolatot. 

Termodinamika első főtétele: 

Egy rendszer belső energiájának változása egyenlő a rendszerrel közölt hő és a rendszeren 

végzett munka összegével: 

Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊 

A munka előjeles mennyiség, egyezményesen akkor tekintjük hőtani értelemben pozitívnak, ha 

a rendszeren végezzük, és akkor negatív, ha maga a rendszer végzi.  

Láthatjuk, hogy a termodinamika első főtétele csak a munka – hő - energia viszonyát írja le, de 

a folyamatok irányáról nem közöl semmilyen információt sem. Holott a köznapi életből is 

tudjuk, hogy a természetes folyamatok többsége egy irányban zajlódik le, külső hatás nélkül 

fordított irányban nem mennek végbe, vagyis irreverzibilisek.  

Entrópia: 

Az energiának úgynevezett rendűsége van. Némi egyszerűsítéssel fogalmazva az entrópia (S) a 

rendezetlenség mértékét adja meg, minél nagyobb S értéke, a rendszer annál 

rendezetlenebbnek tekinthető energetikai szempontból.  

Termodinamika második főtétele: 

A természetes folyamatok mindig az entrópianövekedés irányában zajlanak, vagyis rendezett 

állapotból a rendezetlen felé tartanak: 

∆𝑆 ≥  0 

 Hőtani alapjelenségek 

Hőátvitel: 
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A hőmérsékletkülönbség hatására hőátvitel indul meg a melegebb hely (vagy test / rendszer) 

felől a hidegebb felé. Ez a hőátvitel a három hőátadási alapfolyamattal történik: a hővezetéssel, 

a hőáramlással és a hősugárzással.  

A hővezetés (kondukció) során az anyagon belül a test részecskéinek helyváltoztatása nélkül 

megy be a hőátadás. Egyszerű gyakorlati példa erre, amikor egy fémkanalat forró teába teszünk. 

egy idő után a kanál másik vége is felmelegszik. A hővezetés jelensége leginkább szilárd 

testekben jelentkezik.  

Hővezetés:  

Olyan hőtani alapjelenség, amely során a folyamatban résztvevő test egymással közvetlen 

kapcsolatban lévő elemi részecskéi hőmozgásuk révén adják át egymásnak a hőt 

Hővezetési szempontból az anyagokat az úgynevezett hővezetési tényező jellemezi (λ).  

Hővezetési tényező: 

A hővezetési tényező megmutatja, hogy egységnyi hőátadási felületen időegység alatt 1 K/m 

hőmérsékletgradiens („fajlagos hőmérsékletkülönbség”) hatására mennyi hő tud átáramolni az 

adott keresztmetszeten hővezetés útján.  

Hőáramlás: 

Folyadékok és gázok esetében jellemzőbb hőátadási jelenség a hőáramlás vagy idegen szóval 

hőkonvekció, ahol a rendszert alkotó részecskék helyváltoztató mozgása révén terjed a 

hőenergia. Ez egy olyan hőtani alapjelenség, amely során a közeg részecskéinek (indukált) 

áramlása következtében terjed a hőenergia. 

Legtöbb esetben, amikor egy folyadék vagy gázrendszerrel hőenergiát közlünk, és elegendő 

„hely” áll a folyadék vagy gáz rendelkezésére, akkor természetes áramlás indul be. Ez azért 

van így, mert a melegebb folyadék / gáz sűrűsége kisebb, mint a hidegé (hiszen a rendszert 

alkotó részecskék távolabb kerülnek egymástól a hőmozgás miatt), ez pedig a felhajtóerő miatt 

felszálló áramlást idéz elő. Ennek a 

jelenségek szabadkonvekció a neve.  

A (műszaki) gyakorlatban a folyadékok és 

gázok hőáramlási jelenségei tipikusan 
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valamilyen sík vagy görbült fal mentén történnek, a jelenséget pedig jellemzően a Newton-féle 

lehűlési törvénnyel írjuk le:  

𝑸 = 𝜶 ∙ 𝑨 ∙ (𝑻𝒌ö𝒛𝒆𝒈 − 𝑻𝒇𝒂𝒍) 

Itt az egyenletben Q jelenti a hőátadási folyamat áramát, A jelenti az áramlási keresztmetszetet, 

Tközeg az áramló közeg hőmérséklete, Tfal pedig a fal hőmérséklete, amely mentén a közeg 

áramlik. α a műszaki-hőtani gyakorlatban igen sokszor előforduló hőátadási tényező 

(mértékegysége: W/m2K). Ez azt a hőmennyiséget jelenti, amit 1 m2 felületen 1 fokos 

hőmérsékletkülönbség mellett adott idő alatt az áramló anyag felvesz vagy lead.  

Az előbbi két hőátviteli jelenségnél láttuk, hogy a hőenergia „szállítása” valamilyen anyagi 

közegben történt. Ennek ellenére, ha két eltérő hőmérsékletű test között légüres tér – kvázi 

vákuum – van, hőmérséklet-kiegyenlítődést akkor is tapasztalunk. Nagyon jó és fontos példa 

erre, hogy a Nap által kibocsájtott hő is eljut a Föld felszínére, holott a bolygó légkörének 

legfelső rétege előtt gyakorlatilag nincsen semmilyen közvetítő anyagi közeg. Ennek az a 

magyarázata, hogy a hőátvitel elektromágneses hullámok segítségével is történhet, melyeknek 

nincs szüksége anyagi közegre a terjedéshez.  

Hősugárzás:  

Egy olyan hőtani alapjelenség, amely során a hő elektromágneses hullámok segítségével terjed. 

A forró / melegebb test elektromágneses sugárzást emittál (kibocsájt), amelyet a másik, 

hidegebb test abszorbeál (elnyel), így előbbi hőmérsékletéből veszít, utóbbi pedig felmelegszik 

A sugárzás kibocsájtásakor tulajdonképpen a test belső energiája átalakul elektromágneses 

energiává, az elnyeléskor pedig fordítva. A hőmérsékleti sugárzás hullámhossz-tartománya 

széles (sőt, a törvényszerűségek értelmében az abszolút fekete test esetén - amely minden 

sugárzást elnyel - végtelen!), de a „klasszikus” értelemben vett hősugárzás leggyakrabban a 400 

nm – 100 mikrométeres tartományban 

zajlik. 
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Tapasztalati tény, hogy az a test, amely a ráeső sugárzás jelentős részét elnyeli, az erősen is 

emittál. A jelenséget – vagyis az emisszió (E) és abszorpció (A) közötti kapcsolatot – a 

Kirchoff-féle sugárzási törvény magyarázza:  

Bármely testnél egy adott hullámhosszon az emisszióképesség és abszorpcióképesség 

hányadosa konstans, az energia nagysága pedig csak a hőmérséklet és a hullámhossz 

függvénye: 

𝐸(𝑇, 𝜆)

𝐴(𝑇, 𝜆)
= á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó(𝑇, 𝜆) 

 Szilárd testek hőtágulása  

A mindennapi tapasztalatainkból is tudjuk, hogy a legtöbb anyag, amikor melegítjük, kitágul. 

Ezért fordul elő például, hogy a rosszul rögzített sínek a nagyon meleg nyári napokon 

„felpúposodnak”, elmozdulnak a helyükről.  

Hőtágulás: 

Hőtágulásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor valamely anyag mérete a hőmérsékletének 

változtatásával megváltozik. 

Egyszerű kísérletekkel igazolhatjuk, hogy a különböző halmazállapotú anyagok eltérő 

mértékben tágulnak, ha melegítjük őket, és minél inkább melegítjük őket, annál jobban 

kitágulnak (a tágulásnak természetesen van felső korlátja). Legnagyobb mértékben a gázok, 

gőzök tágulnak, amelyet a folyadékok követnek, a legkevésbé pedig a szilárd testek tágulnak 

(sőt, léteznek olyan kerámiák és fémötvözetek is, amelyek gyakorlatilag nem változtatják a 

méretüket).  

A testek hőtágulásának mértéke az alábbiaktól függ:  

- kezdeti térfogat vagy hossz  
- anyagi minőség (különösen a 

halmazállapot)  
- a hőmérsékletváltozás nagysága.  

A hőtágulás mértéke általában közelítőleg 

lineárisan függ a hőmérséklettől (kivétel, 
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ha halmazállapot változás történik a folyamat közben). Léteznek azonban olyan speciális, 

bomlékony anyagok is, amelyek zsugorodnak melegítés hatására, ez a negatív hőtágulás.  

Lineáris (vonalas) hőtágulás:  

Lineáris (vonalas) hőtágulásról beszélünk, ha a szilárd test valamely hosszmérete növekszik a 

hőmérséklet-emelés hatására. 

 

A lineáris hőtágulás általában azoknál a testeknél jelentős, amelyek esetében a hosszméret jóval 

nagyobb a keresztmetszetinél (pl. csövek, rudak, huzalok). Kísérletekkel is igazolható, hogy 

egy adott test lineáris méretváltozása (Δl) egyenesen arányos a hőmérséklet-változással (ΔT), 

függ az anyagi minőségtől, és egyenesen arányos az eredeti l0 hosszal.  

A hosszváltozást egy egyszerű összefüggéssel megadhatjuk:  

𝑙𝑘 = 𝑙0 + Δ𝑙 = 𝑙0 + 𝑙0 ∙ 𝛼 ∙ Δ𝑇 = 𝑙0(1 + 𝛼Δ𝑇) 

A kifejezésben lk jelenti a hőtágulás utáni hosszt, l0 a kiindulási hosszt, ΔT a 

hőmérsékletkülönbséget (kiindulási hőmérséklet – felmelegítés utáni hőmérséklet), α pedig az 

úgynevezett lineáris hőtágulási együtthatót, ami megmutatja, hogy mennyivel változik meg 

egy test egységnyi hosszmérete, ha a hőmérsékletváltozás 1°C. Mértékegysége az 1/K, de 

számításokban megengedett az 1/°C használata is. Nem differenciális alakban (azaz nem 

infinitezimális hossz-változásnál) a következő képlettel számolható:  

𝛼 =
Δ𝑙

Δ𝑇 ∙ 𝑙0
 [

1

𝐾
] 

Mivel a különböző anyagi minőségű anyagok eltérőképpen tágulnak hőközlés hatására, így a 

lineáris hőtágulási tényező anyagi állandó. Szilárd testeknél értéke kicsi, nagyjából 10-5 

nagyságrendű, vagyis az ilyen testek relatív hosszváltozása egységnyi hőmérsékletváltozás 

esetén csupán néhány ezred százalékos.  

A nem „vonalas” testeknél a lineáris hőtágulási tényező helyett célszerűbb az úgynevezett 

köbös (vagy térfogati) hőtágulási tényezőt 

(jele: β, mértékegysége: 1/K vagy 1/°C) 

bevezetni. Ez a tényező megmutatja, hogy 

egységnyi térfogatú szilárd testnek 
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mekkora lesz a változása 1°C hőmérsékletemelés esetén. Az alapvető törvényszerűségek 

hasonlóak a lineáris együtthatónál tárgyaltakhoz, ugyanis jó közelítéssel mondhatjuk, hogy β ≈ 

3α. A térfogati hőtágulási tényező: 

- egyenesen arányos a hőmérsékletváltozással (ΔT)  
- függ a testek anyagi minőségétől 
- egyenesen arányos a kezdeti térfogattal (V0).  

A térfogatváltozás a vonalas hőtáguláshoz hasonlóan számolható:  

𝑉𝑘 = 𝑉0 + Δ𝑉 = 𝑉0 + 𝑉0 ∙ 𝛽 ∙ Δ𝑇 = 𝑉0(1 + 𝛽Δ𝑇) 

A kifejezésben Vk jelenti a hőtágulás utáni térfogatot, V0 a kezdeti térfogatot, β a köbös 

hőtágulási együtthatót, ΔT pedig a hőmérsékletkülönbséget. Nem infinitezimális változásokra: 

𝛽 =
Δ𝑉

Δ𝑇 ∙ 𝑉0
 

β értéke α-hoz hasonlóan anyagi jellemző.  

Szilárd testek (és folyadékok) esetében fontos megemlíteni a gátolt hőtágulás jelenségét is. Ez 

akkor jelentkezik, amikor a testnek vagy folyadéknak nincs elegendő helye a szabad táguláshoz 

a hőmérsékletemelkedés hatására, és ilyen esetben az anyagban igen nagy mechanikai 

feszültség (illetve folyadékok esetében nyomás) ébredhet. Az ilyen feszültséget 

hőfeszültségnek nevezzük. A hőfeszültséget az alábbi egyenlettel számolhatjuk:  

𝜎 = 𝐸 ∙ 𝛼 ∙ Δ𝑇 

A kifejezésben σ jelenti a nyomó- vagy hőfeszültséget, E az úgynevezett rugalmassági modulus.  

A gátolt hőtágulás miatt történik például, hogyha hideg pohárba forrásban lévő vizet öntünk, 

akkor a pohár megrepedhet, illetve a hidak is maradandó alakváltozást szenvednek, ha nem 

építenek be megfelelő dilatációs elemeket.  

Folyadékok hőtágulása 

A hőtágulási törvények természetesen a 

folyadékokra is vonatkoznak, és a 

gyakorlati életben is sokszor tapasztaljuk a 
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folyadékok tágulásával kapcsolatos jelenségeket.  

A folyadékoknak nincs önálló alakjuk, így esetükben lineáris hőtágulásról általában nem 

beszélhetünk, ezért a folyadékoknál jellemzően a köbös hőtágulással írhatjuk le a jelenséget. 

Néhány folyadéknak a hőtágulása nemcsak az anyagi minőségtől, hanem a hőmérséklettől is 

függ, ám ettől a legtöbb esetben el lehet tekinteni. Kvázi-lineáris hőtágulás akkor következik 

be, amikor a táguló folyadék nagyon vékony csövekben (kapillárisokban) helyezkedik el.  

A köbös hőtágulási törvényszerűségek ugyanúgy alkalmazhatóak a folyadékok esetében is, 

ahogy azt az előző fejezetben láttuk. A különbség abból adódik, hogy a folyadékok 

hőmérsékletre bekövetkező tágulási képessége jobb, mint a szilárd testeké, a hőtágulási 

tényezőjük 10-4-10-3 nagyságrendű, vagyis 1°C-os hőmérsékletváltozás hatására a 

térfogatváltozásuk 0,1-0,01%-os.  

Kiemelten fontos megemlíteni, hogy a víz hőtágulási tulajdonságai eltérnek a többi a 

folyadékétól. Melegítéskor 0°C és 4°C között a sűrűsége nő, térfogata csökken, és csak további 

hőmérséklet-növekedéskor tágul megközelítőleg lineárisan, miközben sűrűsége folyamatosan 

csökken. Emiatt 0 és 4°C között a víz köbös hőtágulási együtthatója negatív. A víz fagyáskor 

sem követi a legtöbb folyadékra jellemző viselkedést, vagyis fagyáskor nem összehúzódik, 

hanem kitágul, emiatt a jég kisebb sűrűségű (könnyebb), mint a víz.  

A jelenségnek különösen fontos szerepe van a természetben: a víz és jég ilyen jellegű hőtágulási 

tulajdonságai miatt kezdenek el a folyók és tavak felülről lefelé haladva befagyni. A nagy 

sűrűség miatt a tó vagy folyómeder alján a víz 4°C-os, a felszín felé haladva a hőmérséklet 

egyre csökken, legfelül pedig a 0°C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű jégréteg „úszik” 

a vízen. Mivel a jég jó hőszigetelő, így megfelelően mély tavak – folyók esetében az alsó 

rétegek egyáltalán nem fagynak meg, így a vízi élővilág képes életben maradni nagy hidegben 

is.  

Gázok állapotváltozásai 

 

A gáz forma, ahogyan a folyékony és a 

szilárd is, egy anyagi halmazállapot.  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

 

114 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

 

Gáz halmazállapot: 

Gáz halmazállapotban a halmaz részecskéi egymástól távol vannak, feltételezett ideális esetben 

a köztük lévő kölcsönhatások (vonzó és taszító erők) akár teljes mértékben elhanyagolhatók 

(ideális gázok esetén), míg a szilárd és folyadék halmazállapotú rendszerek esetén ezek az 

alapkölcsönhatások számottevők.  

Ideális gáz: 

Az ideális gáz olyan egyszerűsített fizikai modell, amelynek termodinamikai viselkedése 

egyszerű kinematikai eszközökkel írható le. A reális gázok valamelyest közelítik az ideális 

állapotot. 

Ahogyan a folyadékok, a gázok is képesek áramlani, és nem állnak ellent a deformációnak. 

Viszkozitásuk is van, bár nagyságrendekkel kisebb, mint a folyadékoké. Ugyanakkor a 

folyadékokkal ellentétben nem töltik fel a tároló test alakját, hanem igyekeznek a rendelkezésre 

álló teret teljesen kitölteni.  

A gázok állapotát alapvetően a négy fő állapotjelzővel tudjuk megadni: a nyomással (p), a 

térfogattal (V), a hőmérséklettel (T) és az anyagmennyiséggel (n).  

Eltérő molekuláris viselkedésük miatt hőtani szempontból is máshogy viselkednek, mint a 

folyadékok és a szilárd testek. A gázok melegítése például nem feltétlenül jár együtt a gáz 

kitágulásával: ha egy teljesen lezárt, levegővel teli üvegedényt melegítünk, a benne lévő levegő 

felmelegszik, pedig kitágulni nem tud – ehelyett a nyomása növekszik meg (egy bizonyos 

határértékig). Alapvető törvényszerűség, hogy egy gáz állapotváltozásakor annak legalább két 

állapotjelzője megváltozik, azonban egy adott állapotban az állapotjelzők között kapcsolat van, 

tetszőleges értéket egymástól függetlenül nem vehetnek fel.  

Speciális esetekben az állapotjelzők közül egy állandó marad, vagyis konstans. Az alapján, 

hogy melyik állapothatározó konstans, három állapotváltozást különböztetünk meg: izobár 

(p=const.), izochor (V=const.) és izoterm (T=const.) változásokat.  

Gázok izobár állapotváltozása: 

Ha egy gázzal teli edényt úgy melegítünk, 

hogy a gáz számára elegendő hely van a 
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tágulásra, akkor jó közelítéssel mondhatjuk, hogy a nyomása állandó marad.  

Gay-Lussac I. törvénye: 

Adott tömegű ideális gáz izobár állapotváltozásakor a gáz térfogata egyenesen arányos a gáz 

abszolút hőmérsékletével. 
𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
=  𝑉1𝑇2 = 𝑉2𝑇1 

Gázok izochor állapotváltozása: 

A mindennapi életben is tapasztaljuk, hogy lezárt edényekben – palackokban, ahol a gázok 

számára nincs elegendő tér a szabad táguláshoz, az adott gáz nyomása megnő, ha melegíteni 

kezdjük (hűtéskor pedig csökken). Nem véletlen, hogy a különböző hajtógázas palackokat tilos 

tűzbe dobni vagy erős hőhatásnak kitenni.  

Azt a folyamatot, amikor egy adott (állandó) mennyiségű gáznak csak a hőmérséklete és 

nyomása változik meg hőközlés vagy elvonás hatására, de a térfogata állandó marad, izochor 

állapotváltozásnak hívjuk. A veszélyes balesetek elkerülése végett különösen fontos, hogy zárt 

tartályok méretezésénél ismerjük a nyomás és hőmérséklet közötti kapcsolatot.  

Gay-Lussac II. törvénye: 

Izochor állapotváltozás során adott mennyiségű ideális gáz nyomása egyenesen arányos az 

abszolút hőmérsékletével. 
𝑝1

𝑇1
=

𝑝2

𝑇2
→  𝑝1𝑇2 = 𝑝2𝑇1 

Gázok izoterm állapotváltozása: 

Sokszor tapasztalhatjuk, hogy ha egy gáz térfogatát lecsökkentjük (összenyomjuk, azaz 

kompresszáljuk), akkor a rendszerben lévő nyomás megnő és fordítva, ha a gáz térfogatát 

növeljük (expandáljuk), akkor a nyomás lecsökken. Egyszerű példa erre egy orvosi fecskendő: 

ha a fecskendő nyílását befogjuk, és a dugattyút befelé nyomva a gázt sűrítjük, azaz térfogatát 

csökkentjük, a dugattyú elengedésével az 

visszaáll az eredeti állapotára. Ez azért 

történik, mert a bezárt gáz nyomása 
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különbözik a külső légnyomástól. Mindeközben a gáz hőmérséklete nem változik meg.  

Izoterm állapotváltozás során egy gáz térfogatának megváltoztatása a nyomás megváltozásával 

jár együtt, míg a hőmérséklete – és belső energiája – állandó marad. Ha egy adott hőmérsékleti 

értéken a nyomást a térfogat függvényében ábrázoljuk, akkor egy hiperbola görbét kapunk, amit 

izotermának hívunk.  

Boyle-Mariotte törvénye: 

Izoterm állapotváltozás során adott mennyiségű ideális gáz V térfogata és p nyomása között 

fordított arányosság van, szorzatuk állandó. 

𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2 

Az ideális gázok állapotegyenlete  

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy egy gázt melegítve annak mindhárom termodinamikai 

állapotjelzője megváltozik: a nyomása, a hőmérséklete és a térfogata is, csupán a tömege és 

minősége marad változatlan. A három állapotjelző közötti összefüggést a már eddig megismert 

3 törvény egyesítésével kapjuk meg. 

 Egyesített gáztörvény: 

Állandó tömegű gázok nyomásának és térfogatának szorzata egyenesen arányos a gáz abszolút 

hőmérsékletével: 

 𝑝 ∙ 𝑉 ~ 𝑇  𝑎𝑧𝑎𝑧  
𝑝 ∙ 𝑉

𝑇
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 

Ebből következően:  

 
𝑝1𝑉1

𝑇1
=

𝑝2𝑉2

𝑇2
 

A pV/T állandó értékét meghatározhatjuk, ha az egyesített gáztörvényt kiegészítjük Avogadro-

törvényével. Ezt azért is célszerű 

megtenni, mert a gyakorlatban nagyon 

sokszor előfordul, hogy a vizsgált 
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rendszerben a gáz tömege nem állandó (így az anyagmennyisége sem).  

Ismert, hogy 1 mol anyagmennyiségű normál állapotú ideális gáz normál moláris térfogata 

(Vm) 22414 cm3. A normál állapotú ideális gáz nyomása p0 = 101,325 kPa, hőmérséklete 273,15 

K (azaz 0°C). Ha ezeket az adatokat behelyettesítjük az egyesített gáztörvénybe:  

101325 𝑃𝑎 ∙ 0,022414 𝑚3

237,15 𝐾
= 8,314

𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
= 𝑅 

Ezt az állandót hívjuk egyetemes gázállandónak.  

Mivel n mol gáz térfogata a normál moláris térfogat n-szerese, így a pV/T kifejezés értéke is n-

szer nagyobb lesz, s ha az így kapott kifejezést rendezzük, megkapjuk az ideális gázok 

állapotegyenletét: 

𝒑𝑽 = 𝒏 ∙ 𝑹𝑻 

A fenti kifejezés n mol ideális gáz egy adott állapotában mutatja meg az összefüggést a gáz 

három állapotjelzője között, ezért nevezzük állapotegyenletnek.  

 

Halmazállapot változások 

Olvadás:  

A szilárd testtel való hőközlés során, elérve egy hőmérsékletet, a felmelegedés megszűnik, és 

megkezdődik a kristályos anyag megolvadása. Ezt a hőmérsékletet nevezzük olvadáspontnak. 

Az olvadásnál, a betáplált energia nem a hőmérséklet növelésére, hanem a halmazállapot 

megváltoztatására fordítódik. 

Olvadáshő: 

A szilárd anyagok olvadáspontja függ a külső nyomástól. 1 kg szilárd anyag olvadásponton 

történő megolvasztásához szükséges energiát olvadáshőnek nevezzük. 

Az olvadáspontján lévő m tömegű anyag teljes megolvasztásához szükséges hő: Q = L0∙ m 

Fagyás:  

A fagyás az olvadás fordított folyamata – 

cseppfolyós anyagból lesz szilárd 
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halmazállapotú, a fagyáspont elvileg azonos az olvadásponttal. 

Párolgás:  

Azt a folyamatot, amelynek során cseppfolyós anyagból légnemű halmazállapotú keletkezik, 

párolgásnak nevezzük. A párolgás energia-felvétellel történik. 

Adott hőmérsékleten az 1 kg folyadék azonos hőmérsékletű gőzzé alakításához szükséges 

energiát párolgáshőnek nevezzük. 

Párolgási hő: 

Az m tömegű folyadék ugyanolyan hőmérsékletű gőzzé alakításához szükséges hő: Q = Lp´ m 

(Lp a párolgási hő) 

Forrás:  

Ha a gőznyomás eléri környezete nyomását, a folyadék már nem csak a felületén, hanem az 

egész tömegében párologni fog. Ezt a jelenséget nevezzük forrásnak. 

Forráshő: 

A forráspontján levő, m tömegű folyadék teljes elforralásához szükséges hő: Q = Lf´ m 

( Lf a forráshő) 

Lecsapódás:  

A forrás fordított folyamata a lecsapódás. 1 kg forráspontján lévő folyadék azonos 

hőmérsékletű gőzzé alakításához szükséges energiát forráshőnek nevezzük. 

 

Elméleti kérdések 

1. Mi a termodinamikai rendszer?  Miben különbözik egymástól a nyitott és zárt 

termodinamikai rendszer? 

2. Mit nevezünk izobár, izochor, izoterm, adiabatikus állapotváltozásnak? 

3. Mi a munka, és mi a hő? 

4. Mi a hőmérséklet? 

5. Definiálja a Kelvin-skálát! 

6. Definiálja a Celsius-skálát! 
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7. Mondja ki a lineáris hőtágulás törvényét!  

8. Mondja ki a köbös hőtágulás törvényét! 

9. Fogalmazza meg a Boyle-Mariotte törvényét!  

10. Fogalmazza meg a Gay-Lussac törvényeket!  

11. Adja meg az ideális gáz jellemzőit!  

12. Ismertesse az ideális gáz állapotegyenletét!  

13. Fogalmazza meg az egyesített gáztörvényt! 

Kidolgozott feladatok 

1. Feladat Mennyivel növekszik meg a hossza annak a 200 m hosszúságú 

fémhuzalnak, amelynek kezdeti hőmérséklete 10°C, a felmelegítés utáni hőmérséklete 

50°C? A hosszmenti hőtágulási tényező 2,4 ∙ 10-5 1/°C 

Megoldás 

𝑙𝑘 = 𝑙0 ∙ (1 + 𝛼Δ𝑇) = 200 𝑚 ∙ (1 + 2,4 ∙ 10−5 1

°𝐶
∙ 40°𝐶) = 200,192 𝑚, vagyis a fémhuzal 

hosszúsága 0,192 m-rel növekszik meg. 

 

2. Feladat Egy 2 dm3 térfogatú, 15 °C-os alumíniumkockát hány °C-kal kell 

felmelegíteni ahhoz, hogy térfogata 0,5%-kal megnőjön? β = 7,2 ∙ 10-5 1/°C. 

Megoldás 

𝑉𝑘 = 𝑉0 ∙ (1 + 𝛽Δ𝑇) → 0,00201 𝑚3 = 0,002 𝑚3 ∙ (1 + 7,2 ∙ 10−5
1

°𝐶
∙ Δ𝑇) 

Átrendezés után: Δ𝑇 =
0,005

7,2∙10−5 = 69,44°𝐶, vagyis 69,44°C-15°C = 54,4°C-kal kell megemelni 

a hőmérsékletét.  

 

3. Feladat Egy 15 liter 

térfogatú, felül nyitott, szabályos 

kocka alakú alumíniumdobozt 

színültig töltünk meg 3°C-os 
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acetonnal, majd a dobozt egy 30°C-os helyiségbe visszük. Feltételezzük, hogy az 

alumíniumdoboz teljesen átveszi az aceton hőmérsékletét, az egyéb hőátadási 

jelenségektől eltekintünk. Mennyi aceton folyik ki a tartályból, miután mind az aceton, 

mind a doboz hőmérséklete eléri a környezeti hőmérsékletet?  

βaceton = 1,43 ∙ 10-3 1/°C; βalumínium = 7,2 ∙ 10-5 1/°C. 

 

Megoldás  

Először adjuk meg, hogy az alumíniumdoboz térfogata mekkorára tágul ki a hőmérséklet-

emelkedés hatására:  

𝛥𝑉𝑎𝑙𝑢 = 15 𝑑𝑚3 ∙ 7,2 ∙ 10−5 1

°𝐶
∙ 27°𝐶 =  0,03 𝑑𝑚3, vagyis 30°C-n az alumíniumdoboz 

térfogata 15,03 dm3 lesz.  

Majd számoljuk ki az aceton térfogatváltozását is:  

𝛥𝑉𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛 = 15 𝑑𝑚3 ∙ 1,43 ∙ 10−3 1

°𝐶
∙ 27°𝐶 = 0,58 𝑑𝑚3, vagyis 30°C-n az aceton térfogata 

15,58 dm3 lesz. Azaz 15,58-15,03 = 0,55 liter aceton fog a dobozból kifolyni.  

4. Feladat Egy súrlódásmentes dugattyúval elzárt, 1.2 dm2 alapterületű hengerben 

5°C-os hőmérsékletű, 4.3 dm3 térfogatú ideális gáz van. Melegítés hatására a dugattyú 

7 cm-t mozdul el. Mennyivel változott a felmelegített gáz hőmérséklete?   

 

Megoldás  

Elméleti ismereteinkből tudjuk, hogy a gázok kitöltik a rendelkezésükre álló teret, így a 

dugattyú elmozdulása után a gáz térfogata meg fog egyezni a henger alappontja és az elmozdult 

dugattyú alappontja által „bezárt” henger térfogatával. 

𝑉ℎ𝑒𝑚𝑔𝑒𝑟 = 𝜋𝑟2ℎ 

A henger alapjának sugarát a területből számoljuk: 

1.2 𝑑𝑚2 = 𝑟2𝜋 → 𝑟 = √
1.2

𝜋
= 0.618 𝑑𝑚 
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A dugattyú alapállapotában (vagyis a melegítés előtt) a henger magassága:  

4.3 𝑑𝑚3 = 𝜋 ∙ 0.6182 ∙ ℎ → ℎ = 3.58 𝑑𝑚  

A dugattyú elmozdulása – vagyis a melegítés után – a henger h magassága: 3.58 dm + 0.7 dm 

= 4.28 dm.  

Így a henger (és a kitágult gáz) térfogata:  

𝑉2 = 𝜋 ∙ 0.6182𝑑𝑚 ∙ 4.28 𝑑𝑚 = 5.14 𝑑𝑚3 

Gay-Lussac I. törvénye alapján:  

4.3 𝑑𝑚3

5°𝐶
=

5.14 𝑑𝑚3

𝑇2
→ 𝑇2 = 5.98°𝐶 

Vagyis a felmelegített gáz hőmérséklete 0.98°C-al emelkedett meg.  

 

5. Feladat Egy befőttesüveget légmentesen lezárunk szabályos kör alakú, 10 cm 

átmérőjű fedéllel. A benne lévő levegő hőmérséklete 80°C, a külső légnyomás 100 kPa. 

Mekkora erővel nyomódik rá a fedél az üvegre, ha a befőttesüveg lehűl, és a belső 

hőmérséklet 20°C-s?   

 

Megoldás  

Gay-Lussac II. törvénye alapján a befőttesüvegben lévő nyomás a hűlés után: 
100 000 𝑃𝑎

353 𝐾
=

𝑝2

293 𝐾
→  𝑝2 ≈ 83 000 𝑃𝑎 = 83 𝑘𝑃𝑎 

A befőttesüveg fedelének az aljára az üvegben lévő nyomásból származó erő hat, míg felülről 

a légnyomásból eredő erő „nyomja”. Így a kettő különbsége adja meg, hogy mekkora erővel 

nyomódik rá a fedél az üvegre:  

100 𝑘𝑃𝑎 − 83 𝑘𝑃𝑎 =  
𝐹𝑛𝑦

(0.05 𝑐𝑚)2𝜋
→  𝐹𝑛𝑦 = 133.5 𝑁 

 

6. Feladat Egy autókerék 

gumiabroncsának szelepe 45 kPa 

túlnyomás hatására nyílik meg. 
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Manuális pumpával végzett pumpáláskor a pumpa dugattyúja a levegő 

kompressziójának kezdetén a pumpahenger aljától számítva 40 cm-re van. Hol fog állni 

a dugattyú, amikor a kompresszált levegő elkezd beáramlani az abroncsba a szelepen 

keresztül? (A gumiabroncsban lévő túlnyomás 10 kPa).  

 

Megoldás  

A Boyle-Mariotte törvényből kiindulva: 

110 000 𝑃𝑎 ∙ (𝑟2𝜋) ∙ 0,4 𝑚 = 145 000 𝑃𝑎 ∙ (𝑟2𝜋) ∙ ℎ 

(𝑟2𝜋)-vel egyszerűsíthetünk, vagyis: 

ℎ =  
110 000 𝑃𝑎

145 000 𝑃𝑎
∙ 0,4 𝑚 = 30,3 𝑐𝑚 

 

7. Feladat Egy 50 liter térfogatú palackban 8 MPa nyomású oxigéngáz van (M = 32 

g/mol). A gáz hőmérséklete 10°C. Mennyivel nő meg a palackban a nyomás, ha a benne 

lévő gáz hőmérséklete 50°C-ra emelkedik? Mekkora tömegű gáz fogy el a palackból, 

ha a kiengedést követően a nyomásmérő ismét 8 MPa-t mutat, miközben a gáz 

hőmérséklete 20°C-ra csökken?  

 

Megoldás   

Gay-Lussac II. törvénye alapján a felmelegedett gáz nyomása: 

𝑝2 =
𝑇2

𝑇1
𝑝1 = 8 𝑀𝑃𝑎 ∙

323

283
= 9,13 𝑀𝑃𝑎 

Az elfogyott gáz tömegét az állapotegyenlet segítségével adhatjuk meg. Először számítsuk ki a 

kezdeti állapotra vonatkozóan (emlékeztetőül: n = m/M) 
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𝑚1 =
𝑝1𝑉 ∙ 𝑀

𝑅 ∙ 𝑇1
=

8 ∙ 106𝑃𝑎 ∙ 0,05 𝑚3 ∙ 32
𝑔

𝑚𝑜𝑙

8,31
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
∙ 283 𝐾

= 5442 𝑔 = 5,4 𝑘𝑔 

A végállapotra ugyanilyen összefüggést felírva a megfelelő értékek behelyettesítésével kapjuk, 

hogy 𝑚2 = 5257 𝑔 = 5,3 𝑘𝑔. 

 

Vagyis a tömegváltozás m1 – m2 = 0,1 kg.  

 

Gyakorló feladatok 

 

1. Feladat Egy gázpalackban 80 .105 Pa nyomasú, 25 °C –os hőmérsékletű gáz  van. 

Mekkora lesz a palackban maradt gáz nyomása, ha a gáz felét kieresztve a bennmaradt 

gáz hőmérséklete 10 °C-ra csökken?  

 

2. Feladat Gázpalackban 4∙106 Pa nyomású, 27 °C hőmérsékletű gáz van. Mekkora lesz a 

palackban a gáz nyomása, ha a gáz 25 %-át kiengedve a hőmérséklet 7 °C-ra csökken? 

 

3.  Feladat Egy gázpalackból 15g gázt kiengedve, a nyomás 51012  Pa-ról 5107   Pa- ra esik 

le. Közben a hőmérséklet 20 °C-ról 10 °C-ra csökken. Mekkora tömegű gáz volt 

kezdetben a palackban? 

 

4. Feladat Egy gázpalackban 6 105 Pa nyomású, 25 °C –os hőmérsékletű gáz van. 

Mekkora lesz a palackban maradt gáz nyomása, ha a gáz harmadát kieresztve a 

bennmaradt gáz hőmérséklete 10 °C-ra csökken? 

 

5. Feladat Egy oxigén palackban 5 kg 

1,6˙106 Pa nyomású gáz van. 

Bizonyos mennyiségű gáz 
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elhasználása után a gáz nyomása 2,7˙105 Pa-ra esik le. A gáz hőmérséklete közben nem 

változott. Hány kg gáz használódott el? 

 

6. Feladat Egy oxigén palackban 0,5 kg 1,1˙106 Pa nyomású gáz van. Bizonyos 

mennyiségű gáz elhasználása után a gáz nyomása 3,2˙105 Pa-ra esik le. A gáz 

hőmérséklete közben nem változott. Hány kg gáz használódott el?  

 

7. Feladat Egy oxigén palackban 0,5 kg 1,1˙106 Pa nyomású gáz van. Bizonyos 

mennyiségű gáz elhasználása után a gáz nyomása 3,2˙105 Pa-ra esik le. A gáz 

hőmérséklete közben nem változott. Hány kg gáz használódott el?  

 

8. Feladat Egy 50 dm3 térfogatú palackban 0,75 kg tömegű, 27 °C hőmérsékletű 

oxigéngáz van. Mennyi a palackban a nyomás? A palack a napsugárzás hatására 36 °C-

ra melegszik. Mekkora lesz ekkor a palackban a nyomás? 

 

9. Feladat Egy gázpalackban 8 .105 Pa nyomású, 25 °C –os hőmérsékletű gáz  van. 

Mekkora lesz a palackban maradt gáz nyomása, ha a gáz felét kieresztve a bennmaradt 

gáz hőmérséklete 10 °C-ra csökken? 

 

10. Feladat Mekkora a 8 g tömegű oxigén hőmérséklete, ha a térfogata 2,1 liter, a nyomása  

3˙105N/m2? (MO2= 32 g/mol )  

 

11. Feladat Oxigénpalackban a gáz nyomása 15 °C-on 9. 106 Pa. Hány fokon lesz a nyomás 

107 Pa?  

 

12. Feladat Mekkora a térfogata 5 kg 

oxigénnek 3.5.105 Pa nyomáson és 

100°C hőmérsékleten?   

MO2=32g/mol  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 

 

 

125 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 
 

 

 

 

13. Feladat Egy palackban a gáz nyomása 15°C-on 114 kPa. Hány °C-ra kell lehűteni a 

palackot, hogy a gáz nyomása 105 Pa legyen? 

 

14. Feladat A 4 liter térfogatú palackból 10g gázt kiengedünk. Ekkor a nyomás 5.106 Pa-

ról 3.106 Pa-ra, a hőmérséklet pedig 18°C-ról 12 °C-ra csökken. Mekkora a palackban 

maradt gáz sűrűsége? 

 

15. Feladat Mennyi folyadékot kell 20 °C-on abba a tartályba tölteni amelyből 5°C-on 5000 

litert akarunk kiengedni? A folyadék hőtágulási együtthatója 1,06.10-3 1/°C  

 

16. Feladat Egy üveg térfogata 0°C-on 30 liter. Ezen a hőmérsékleten vizet töltünk bele. 

Legfeljebb mekkora térfogatú vizet tölthetünk 0°C-on az üvegbe, hogy 50 °C –on még 

ne folyjék ki belőle a víz? A víz térfogati tágulási együtthatója 10-3 1/°C, az üveg lineáris 

hőtágulási együtthatója 8.10-6 1/°C  

 

17. Feladat Egy edényt 0°C-os alkohollal színig töltünk. 35 °C-ra melegítve az alkohol 3%-

a kifolyik. Mekkora az alkohol hőtágulási együtthatója? Az edény hőtágulását most 

tekintsük elhanyagolhatónak.  

 

18. Feladat Egy edény térfogata 0°C-on pontosan 1000cm3. Ezen a hőmérsékleten az 

edényt 1,82.10-4 1/°C. hőtágulási együtthatójú folyadékkal töltjük meg, majd melegítjük 

és 100 °C –on már 15,2 cm3 kiömlött folyadékunk van. Határozzuk meg az edény 

anyagának lineáris hőtágulási 

együtthatóját!  
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19. Feladat Adott egy 2cm2 keresztmetszetű csőben végződő üveg lombik, amelynek a 

térfogata az üveg cső alján lévő jelig 20°C-on 1 liter. A lombikot 20 °C-on jelig töltjük 

vízzel, majd a rendszert felmelegítjük 100°C-ra. Hány cm-t emelkedik a víz szintje az 

üveg csőben? Az üveg lineáris hötágulási tényezője 8.10-6 1/°C, a víz térfogati 

hőtágulási együtthatója 10-3 1/°C. 

 

20. Feladat Egy fémhordó belső térfogata 20 °C-on 100 liter. Hány literrel lesz nagyobb a 

hordó befogadóképessége, ha 40 °C-ra melegítjük? A hordó anyagának lineáris 

hőtágulási együtthatója 1,5˙10-5 1/°C.  

 

21. Feladat Mekkora a hőtágulási tényezője annak a folyadéknak, amelynek térfogata 

50 °C hőmérsékletváltozás esetén 2 %-kal nő? 

 

22. Feladat 20 °C-on 5 liter víznek mekkora lesz a térfogata, ha  98°C-ra melegítjük? 

víz=10-3 1/°C.  

 

23. Feladat Egy rézedény térfogata 20°C-on 50 dm3. 20 °C-on  45 liter 20 fokos vizet 

töltünk bele. A rendszert együtt melegítjük 50 °C-ig . 50 °C-on van–e még üres hely az 

edényben? Ha igen hány dm3? réz=1,6.10-6 1/°C,  víz=10-3 1/°C.  

 

24. Feladat Egy acél hordó térfogata 35°C-on 1m3. Hány liter folyadék fér bele –15°C-on?  

acél=1,8.10-6 1/°C.  

 

25. Feladat A kaloriméterben 0,3 kg 

22°C-os víz van. Hozzáöntünk 0,4 
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kg 66°C-os vizet. Keverés után a közös hőmérséklet 46,5 °C. Mennyi a kaloriméter 

hőkapacitása?  

 

26. Feladat Mekkora a hőkapacitása annak a termosznak, amelynek 15 °c-kal való 

felmelegítéséhez 1575 J hőmennyiség szükséges? 

 

27. Feladat Egy 210 J/°C hőkapacitású termosz 1 kg 20 °C –os vizet tartalmaz . Mekkora 

a tömege annak a 836 J/kg °C fajhőjű 100°C-ra melegített anyagnak , amelyet a 

termoszban lévő vízbe helyezve 25 °C-os közös hőmérsékletet alakít ki. 

 

28. Feladat 5kg 100°C-os vízbe 2kg 0°C-os jeget teszünk. A jég megolvadása után 

mekkora lesz a közös hőmérséklet?  

 

29. Feladat Mennyi a fajhője annak a 2kg-os 100°C-os fémdarabnak, amely 0,25kg 0°C-

os havat éppen megolvaszt?  

 

30. Feladat Mennyi –8 °C-os jeget kell 5 kg 60 °C -os vízbe tenni, hogy 0°C-os vizet 

nyerjünk?  

 

31. Feladat Kaloriméterbe, amely 250g tömegű és 15 °C hőmérsékletű vizet tartalmaz, 20g  

0°C-os vizes havat dobunk. A hőmérséklet a kaloriméterben ennek következtében 5°c-

kal csökken. Mennyi vizet 

tartalmazott a hó?  
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32. Feladat 150g tömegű réz kaloriméterben 400g 25°C hőmérsékletű víz van. Mekkora 

lesz a közös hőmérséklet, ha 50g 0°C-os jeget dobunk a kaloriméterbe? créz=376J/kg°C.  

 

33. Feladat Mi lesz az egyensúlyi állapot, ha 1kg  –10 °C-os jégre  1kg  50 °C-os vizet 

öntünk és ebbe a keverékbe 10g 100 °C-os vízgőzt vezetünk? 

 

34. Feladat Mi történik, ha 900 g, 20°C hőmérsékletű vizet tartalmazó, 418 J/°C 

hőkapacitású kaloriméterbe 250 g, 0°C hőmérsékletű jeget dobunk?  

35. Feladat 800 g 10 °C-os vízbe 20 g 100 °C-os vízgőzt vezetünk. Mennyi lesz a keverék 

hőmérséklete, ha a veszteségektől eltekintünk?  
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