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6.1Bevezet6s
Az energia a fizika egyik legfontosabb fogalma. 86r igen sok kiil6nbiiz6
alakbanjelenlret meg, m€gsem fizikai szubsztancia,hanem definici6val bevezetett mennyiseg. Mindeniitt ott van azonban, s a fizika kiiltinbdzo 6gaiban
rendkivtli v6ltozatossdggal bukkan el6. Eppen amiatt, mert az energia ily
sokfele alakbanjelenik meg, a fogalmal is sok szempontb6lkell taglalnunk.
Leg6ltal6nosabban egy test energiija a test munkav6gz6 k6pess6g6t mutatja
meg, ugyanakkor a rnunka az egyik rendszerr6l a m6sika 6tvitt energia m6rt6ke.
Noha gyakran besz6liink arr6l, hogy egy testnek meghatarozott energi6ja van, €s rneghatiirozztk, hogy az energia hogyan kertil 6t az egyik testr6l a
m6sikra, a testek energi6ja fiigg a koordin6tarendszer megv6lasztiis6t6l is.
Kiiliinbilz6 koordin6tarendszerb6l szeml6lve, adott test energi6ja kiiliinbtiz6
lehet. Ha p6ld6ul egy test az 6ltalunk v6lasztott koordin6taxendszerben mozog, akkor v6ges kinetikus energi6t rendelhetiink hozz6. A testhez riigzitett
koordin6tarendszerben(ehhez k6pest a test nyugalomban van) a test kinetikus energi6ja z6rus. Igy az energia nem olyan fizikai fogalom, amelyb6l egy
test abszohit drtelemben tdbbel vagy kevesebbelrendelkezhet,hanem olyan
mennyis6g, amelyet adott koordin6tarendszerben vegzelt m6r6sek alapjrin
sz6mithatunhki.
Az energia azertj6tszik olyan fontos szerepeta fizikriban, mert megmarad6 mennyis6g. Amennyiben egy zdrt (komyezetdt6l elszigetelt) rendszer
energi6j6t ismerjiik, akkor biztosak lehetiint benne, hogy b6rmik6pp is v6ltozzfk a rendszer a tov6bbiakban; dsszenergidja mindig ugnnannyi narad.
Igy legfeljebb egyik energiaforma alakulhat 6t a m6sikba, de energia nem
keletkezhet 6s rnemtiinhet el. Ezt a lapasztalatilag felismert t6nyt nevezzik az
energiamegmaradds tiirv6ny6nek. (Erre a 7. fejezetben m6g visszat6riink.)
A megmarad6 mennyisegek, ieh6t azok, amelyek 6rt6ke a rendszerben
v6gbemen6 kiiltinbdz6 fizikai v6ltozrisok ellen6re v6ltozaflan marad, nagyon
lontosak a fizikusok szamriLra.
BrtLra megmaraddsititrv6nyek semmit sem
mondanak arr6l, hogy hogtan megy v6gbe egy folyamat, minden esetben
biztositjrik azonban, hogy ha a megmarad6 mennyis6g €rt6k6t ismet'iik egy
folyamat el6tt; akkor ez a mennyiseg ugyanakkora a folyamat lezajlasa utiLn
is. Ez a meg6llapiiis d fizikai jelens6gek analizis6ben gyakmn iinmag6bar is

jelent6s lehet. Energetikai megfontol6sokkal gyakran kiinnyebben oldhatunk
meg pl. dinamikai feladatokat, mint a Newton-tiirv6nyekkel. Alapvet6en az
energiafogalma a testek kiilcstinhalisrinakvizsg6latiibanis segit.
a) F oiirhuzamos az elmozdul6ssal

6.2A munka
A munka sz6 a fizik bar^ j6val szfikebb jelent6ssel bir, mint a h6tkiiznapi
6letben. A fizik6ban a munka az energidnak egtik testr6l a mdsikrq val6 dtitukt Jelenti.A legegyszerfbb esetben,amikor egy test F er6 hatis6ra s t6vols6gramozdul el egyenesvonal ment6n(6-1a 6bra), a W mtlrkav|gzls.

b) Az F er6 6lland6I szitgetalkot
az elmozdul6ssal
6J {bra
Egyenesvonalons t6vols6gbaelmozdul6 F 6lland6er6

W:Fs

(6-1)

HaazF eft 0 sz6getztr be az elmozdul6ssal(6-1b 6bra), akkor csak az ertinek az elmozdul6sidny6ba es6 iisszetev6jev6gez munk6t:

W:(Fcos0)s

(6-2)

Szavakkala munka a ktivetkez6k6ppendefini6lhat6:
Munka

Az F erd W munkija az erd elmozduhis irrinyriba esd
iisszetevfjOn€k6s az elmozdulis nagysig6nak a szorzat6Yal egyenl6,

A munka Sl-egys6gea newton-mAterQl{m),amit Sir JamesJoule tiszteletere
jozle (J)-nak is neveziink.
A cos 0 tenyez6 el6jel6t6l fiigg6en a munka pozitiv 6s negativ 6rt6ket
is felvehet. Ha az elmozdul6s ir6ny6ba es6 er6komponens a mozgds irdnydba
mutat, akkor a munka pozitiv, ha azzal ellentites, akkor a munka negativ.
Vegyiink a keziinkbe p6ld6ul egy kiinyvet 6s emeljiik fiigg6legesen felfeld
egyenletesen1 tivols6gra. Ekkor keziinkkel a kiinyv mg s{tly6val egyenl6
nagys6grier6t fejtiink ki felfel6. Az Altalunk kifejtett er6 a mozgds rrinyi'ba
Ha a kiinyvet egyenletes
muta| azaz a munkav6gz6s (F.cos0';y=lz"".
sebess€ggel,y t6vols6gnyira lefet6 engedjiik, akkor az elmozdul6s lefel6
mutat, az 6ltalunk kifejtett er6 azonban v6ltozatlanul felfel6 ir6nyul. Ebben az
esetben0 = 180" 6s cos 0 - -1, s emiatt az 6ltalunk vegzett munka negativ.
(F cos 180')y: -nrgn Erdekes, hogy ha a kiinyvet vizszintesen mozgatjuk
akkor a munkav6gz6sz6rus,mert a felfel6 mutat6 er6
egyenletessebess6ggel,
6s a vizszintesir6nyir elmozdultissz6ge90' 6s cos 90" = 0.
B6rmilyen nagy er6vel nyomunk p€ld6ul egy falat, mechanikai 6rtelemben m6gsemv6gziink munk6t, ha a fal mozdulatlan marad. Meg kell jegyezniink azonban, hogy izmaink megfeszitdsekorbiol6giai 6rtelemben fell6p
energia6tvitel (a mikroszk6pikus izomrostok 6s kiirnyezetiik k6ziitt), amikor
a k6miai energi6t az izomszbyer feszit6se sor6n elhaszn6ljuk. A k6miai folyamatokbaa felszabadul6, s elvesztegetett energia hat6siira izmaink elf6radnak, kimelegsziinl, s veritdkezni kezdiink. Mechanikai 6rtelemben azonbar
csak akkor v6gziink mtnk6t, ha az er6 irdnydba esd elmozdulds nem zdrus.
A munkavdgz6ssel kapcsolatos feladatokban zavart okozhat, ha a sflyt
az eddigi m6don Z-vel jeliiljiik. Ilyen esetekben c6lszerfibb a gravitiici6s er6t
F;vel vagy zg-vel jeltilni.

6-2 hbran
A 6-l p6ld6hoz.

Egy firi a vizszintessel40o-ossz6getbezrlr6ir6nyban6llaad6,20 N
er6vel hriz egy szrfuk6t(6-3 6bra). Mekkora munk6t v6gez a fiu,
mig a sz6nk6tvizszintesen3 m tiivolsdgnyiahizza?
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MEGOLD4S
Az x tengely pozitiv iri,r^y{t ce]s.zeriia mozg6s ir6ny6ban felvenni.
ll = (F cos 0)x = (20 N)(cos 40' )(3 m) = 46,0 Nm: 46,0 J

A munka 6sa vektorok skaldrisszorzata
A kiivetkez6kbenaz F er6 6ltal Ar elmozdul6ssor6nv6gzett '/ munka meghatinoz s|ra 6ltalArosabbm6dszert vezetiiLnkbe. A Ar jelldlestetsz6leges
ir6nyri elmozdul6sntivekm6nytjeliil. A kiivetkez6kbena vektoralgebrafelhaszn6ltisdvalbevezetjiik a vektorok skal6ris szorzatii. Az 4 6s B vektorok
A.B skalarisszorzatatak vetkez6keppendefini6ljuk:
Skalaxisszorzat

,r,n =lrllnlcos
0=ABcos0

(6-3) 6-4 6bra

atrol 0 az A €sB veklor 6ltal bezirt sziig. Az F er6 munkdjadefinici6 szerint
az er6 6s a Ar elmozdul6svektorskal6risszorzatdvalegyenlS(6-4 6bra).

A kicsiny Ar elmozdul6sment6nhato
F er6 AZ=F Ar munk6tvegez.A
Ar elmozduklsir6nya mindig a p6tya
6rint6j6nekirdny6bamutat.
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t (= F . L r l , .
arranoor eseten
l{ = (F cos?l Lrl

(6-4)

Az eredm6ny skalriris mennyis6g. Az 6sszefiiggIs q W munlqit koor_
dind.tarendszertdl
figgetleniil defnidlja, s 6ppen ez a vektoridlis irism6d
nagy el6nye.A vektoregyenletektetsz6legeskoordin6tarendszerben
6rv6nye_
sek, s 6ltal6bantiimiirebbek 6s egyszeriibbalak6ak,mint a speci6liskoordi_
n6tarendszerben
felirt megfelel6iisszefiiggds.
Ha p6ld6ulaz F, er6t 6s a Ar
elmozdul6svektortk6t dimenzi6sDescartes-koordinatfkbanfejezziik ki, ak_
kor f'=F,i+F,i
e s A r = A r i + A y i , a h o l i 6 s j a x i l l y i n i n y ue g y jeliili, ts a LW - F.Ar munkav€gz6s:
s6gvektorokat
K6t dimenzi6ban

H6rom dimenzi6ban

lI/ = F"Lx+ FrLy

l{ = F,At+ F,Ly + F"Lz

Ezek az iisszefiiggeseka vektorok skal6ris szorzatinak tulajdons5gaib6l kii_
vetkeznek.Ezeket a szab6lyokatfoglaljuk <isszea kiivetkez6kben:

A skal6risszorzatdefinici6szerint
A.B= ABcos9

(6_5)

ahol 0 a vektorok 6ltal bezirt sziig.
A skal6risszorzatra6rv6nyesa
kommutstlvttry6ny: A.B= B.A.
6sa
A SKALARIS
SZORZAT

disztributivtbrv6.ny: A.(B+C) = A.B+A.C
Az egys6gvektorok skal6ris szorzatdra fenndllnak
az

6s

i ) ; = v9 = 22 = r
i.i=i.t=i.2=0

tisszefiigg6sek
6semiatt az
A . B = ( l , i + l l i + A" 2 ) ( B , i + By g+ B" A )
szorzatkilenc tagia hiromra redukdl6dik:
A.B= A,B,+ AF, + A,B,

F3m_*l
6-5dbra
A 6-2 p6ld6.hoz.

(6-6)

Egy sepriit a 6-5 6br6nakmegfelel6en a vizszinteshez60o-os sz6gben rillo nyel6n6l fogva 50 N dlland6 er6vel tolunk. Hauirozzu-k
meg, hogy mekkora munk6t vdgziink, mig a seprf 3 m-t csirszik
el6re a oadl6n.

MEGOLD,{S
Minthogy az er6 nagysdgt 6s ir6nya is 6lland6, a munka
Z = F.Ar . A skal6risszorzatdefrnici6ja6rtelm6ben:
W= F Ar = F cos0 dr= (50 N)(cos60"X3m; = 75,9*W= 75,0J

A gravitici6s er6 munlc{ja
Tekintsiink egy nyugalombanl6v6 m tbmegli testet, amely i magass6gb6l
szabadon
esik(6-6 6bra).Mivel a r6szecsk€re
mozg6sasolirr egyetlener6,az
6lland6 mg gravitrici6s er6 hat, munk6t is csak ez az er6 vegezhelftjta.
A test ,, t6vols6gotl€sz meg lefeli, ir6nyitsuk teh6t az y tengely pozitiv ir6ny6tis lefel6.A munlav6gz6steh6t:
ArI/ = F. Ay = lr(cos0' h = ngh
)

(6-7)

Amennyiben a testet fiigg6legesenfelfel4 emelj;ik i tiivols6gnyira, akkor a
gravitici6s er6 munk6ja:
Ltl =F Ly = F(cos l80"

)[

= -zg}

(6-8)

Tov6bbi p6ldful szolgfilhal ana az esetre, amikor egy testen csak a gravitrici6s er6 v6gez munk6t, a srirl6ddsmentes lejt6n lecsilsz6 |l1 tiimegii test
mozg{sa (6-7 6bra). Mikiizben a test lefel6 csriszik, ak6rmilyen giirbiilt alakja
is legyen a lejt6nek, a lejt6 6ltal kifejtett norm6lis ir6nyri N er6 mer6leges a
p6ly6ra, s igy a mozg s ir6nydra is. Emiall az N er6 nem v€gez munl6t a
testenr . A graviti4ci6s er6 azonbaa mindig fiigg6legesen lefele mutat, ez€rt a
lejt6 ment6n fekv6 tetsz6legesAr elmozduliisniivekm6nymellett a munkavbgz|s ll = F . Lr = mg(cos 0)Ar. A cos 0 Ar szorzatazonbanminden esetben az elmozdulis Ay fiigg6leges dsszetev6jevelegyenl6. Ily m6don minden
olyan p6lyrin, ahol a teljes elmozdulflsf)gg6leges 6sszelev6je h, a gravit6ci6s
er6 munk6ja mgh. Amennyiben az elmozdul6s fiigg6le ges 6sszetev6jefelfel|
mutat 6s nagys6ga r, akkor a gravit6ci6s er6 munt6ja -rzgi, a negativ el6jel
az6rtl6p lel, mert cos l80o =-1.

|

lTI

L--J

h

I

6-6 6bra

|oo:0

t

1118
a---l
L__J

l"

A fiigg6legesenl t6vols6got es6 testen a gravit6ci6ser6 mgh m\*61vegez.
80 N sflyf gyerek 2,5 m magasb6l csirszik le egy j6tsz6t6ri csirszd6n. Mekkora munk|tyegez a gravit|ci6s er6 a gyereken?

K€nyszer€r6t Ha egy test mozgdsinak pevii r egy mAsik test szabja meg, akkor azt
fiondlvk, hogy ken szercrd rcp fel. Ha p€ldaul €gy pontszefii test surl6ddsmentesprlydn
csirszik, akkor a pdlya 6ltal kifejtett N norm6lis in4nyu€16korlatozza a lest mozgfu6t, ill.
ana ,,k€nyszerlti",hogy kdv€ssea p6lya ivet. Hasonl6keppena kiit6l v€g6Dpiiryetett testet
gurul6golyot az
a k6teler6k6nyszeritiarra,hogy kitrp6ly6nmozogjon.A billiardasztalon
asztalDorm6lisirAnyi ercje tartja az aszal sikjdban.A k6nyszerer6k6ltal6bsnaz anyagrugalmastulajdonsdgaimiatt jdnnek l6tre, s tgy kel€tkeznek,hogy egy test er6t fejt ki a m6sikra, enyh€ndefom6lja azt, s a m6sik test Newton harmadiktdrvenye 6rtelD€benugyanakkom k6nyszerer6velhat vrsszaaz els6 tesre.Emiatt ez a test csak a k6nyszeret6remer6legese!mozdulhatel. Ilym6dona k6nyszerer6ksohssemv6geznekmunk{t a testen.

6-7 i.}ra
A gravitiici6s er6 munk6j6t tetsz6leges
p6lya eset6n is az elnozdll1sf)ggdleges 6 sszetevdj e szabja meg.

MEGOLD.4S
A gravitrici6ser6 6s a fiigg6legeselmozdul6sugyanabbaaz ir6nyba
mulat, igy a munkav6gz6s

^,r/ = F.ay = (80N)("o.o. )(z,stn)= zooI

6.3 Y6ltoz6erf munkfja
A term6szetben felt€p6 er6k kdzdtt vamak olyanok, amelyek id6ben 6s t6rben vagy mindkett6ben v6ltoznak. Most olyan er6kkel foglalkozunk, amelyek egy egyenes menten a hely fiiggvdny6ben v6ltoznak. Altaldban
ll =F . Lr . Egyenesvonalf mozg6s eset6n v6lasszukx tengely pozitiv iri4ny6t az F vektor ireny6nakmegfelel6en:
LW = F( x\Lx
ahol F(x) az eftt v6ltoz1s6l jelenti az x koordindta fiiggvdny6ben. Abr6zoljuk
az F(x) fiiggv|nyt a Descartes-f6le koordinStarendszerben (6-8 6bra).
A v6ltoz6 er6 hztAsfira az x: a helyrll az x: b helyre rnozg6 r6szecsk6n v6gzett munka meghatArozds{hoz az elmozdul6s kicsiny megv6ltoz6saihoz tutoz6 All elemi munk6kat kell tisszegezniink. Els6 kiizeliteskent oszszuk fel a teljes elmozdul6stN intervallumra: 4r,, Ax2, ... AxN (6-8 6bra). Az
els6 l6p6sbena r6szecskeaz x- a helyrfl M x= a + &, helyre mozdul el.
B6r ezen elmozdul6sk6zben az F er6 v6ltozik, j6 kdzelit6snektekinthet6, ha
a teljes intervallum sor'n az F(x) 6lland6 6rt6kkel helyettesitjuk, ahol x, a4x,
intervallum valamelyik kiizbiils6 helye. Igy az els6 elmozdul6sndvekmetyhez tafioz6 AW, mutka kiizelit6leg az F(x) magassdgi tbglalap
F(x)Axt teprblevel egyenl6. Hasonl6 m6don a m6sodik intervallumon v6gzettmwka az F(x) /r, teriilettel kiizelithet6 €s igy tovdbb.
A teljes [a, b] szakaszon vegzefi W mtlr1ka a fenti teriiletdarabk6k iiszszegfv el kdzelithetf, azaz

tw =|ir(x.,)tl,

F(x1)

(6-e)

ahol ,F(.r,)az i-ik intervallumbar kiv6lasztott fiiggv6ny6rt6k. A kitzelit€s javitSs6raegyrer6videbb6srdvidebbintervallumokatv5lasztunk.Hailresetben
Ax + 0 6s az intervallumoksz6maN -+ -, s az igy kapott eredmenyttekintjiik a munkapontos6rt6k6nek.

n, = tim L r(x.
)Ax.
\ '/

(6-10)

AJ,rO-

Ezt ahatfu'rreket az FQr)fiiggveny [a,b] intervallumravonatkoz6hatdrozott
integriljinak nevezziik.

6-8 6bra
Az F(x) v6lloz6 er6 hatiis6ra az x tengelyen a-t6l b-ig mozog a r6szecske.
Az er6 a Ax, szakaszonF(xr)Ax,
munk6t v6gez, ami a satirozott t6glalap teriilet6vel egyenl6.

A v6ttoz6 er6 munkrija

f -/

\

.

w=lflxldx

(6-rl)

A 6-11 hatiaozott integr6l geometriai jelentese F(-r) fiiggv6nygiirbe alatti
tedilet, melyet az a 6sb halirokhoz tartoz6 ordindtik hatirolnak (6-9 6bra).

teriilet=v6gzettmunka

6-9 6bra
Az F(x) er6 6ltal v(:gzetI
mvrka egyenl6 az F(x)
fiiggv6nygtirbe alatti
teriilettel.

Teh6t
munka= azF(r) gtirbe alatti t€riilet.

(6-12)

A teriilet kdnnyen kiszdmithat6, ha F(x) lirc6ris fiiggveny. Bonyolultabb
esetekbenaz integrilsz mil si szab6lyokatkqll alkalmazni.(A G-II 6s G-III
fiiggel6kbenminden, ebbena kdnyvben haszn6ltfiiggv6ny integr6ljamegtaldlhat6.)
Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amikor a fizikai mennyis6geket,most
pl. a mun}at dsszekapcsoljukaz er6t 6bn2ol6 fiiggv6nygiirbealatti teriilettel,
akkor a szr5mitisoksor6na tengelyekenfelvett mennyisigekmArtikeg)/seget
i.sfigteletnbe kll venni. Ebbenaz esetbena te ilet dimenzi6ja erd szorozva
tuivolstiggal (m6rt6kegys6genewton-m4ter)6s nem a szok6soshosszirs6g
r'gyzetevel megadottter[let dimenzi6ja (m€rt'kegys'ge mdtef).. .

Az eredetileg az asztal mellett 1696 I hosszus6gir, z ttimegii, hajl6kony l6ncot 6lland6 sebess6ggel huzzuk fel az asztal sz6l6n.
A l6ncot a v6g6n6l fogva a 6-10 6br6n l6that6 m6dot az aszlal lapj6val pdrhuzamosan F(x.) er6vel h.6zzttk. Hatdrozzuk meg, hogy
memyi munk6t v6gziink, mig a teljes l6nc az asztalrakeriil. A l6nc
6s az asztal kiizdtti surl6d6s elhanyagolhat6.

I
I

MEGOLDAS

0l

''

l'.--'-J
A lrinc felhuz6s6hoz sziiks6ges er6 vfiltozik a hely fiiggv6ny6ben,
hiszen minden helyzetben 6ppen az asztal szdl6r6l m6g lel6g6 l6ircdarab srily6val egyenl6. (A srily tdbbi r6sz6I az asztAl tarlja.) Ha az'
x = 0 helyet az aszlal sz6l6n6l v6lasztjuk, akkor

,G)=(+)-r=Tr'-t

(6-13)

Az F(x) fiiggv6ny6br6jaa 6-lOb 6brrinlethat6egyenes,
igy a reljes
ll murl*ft:a,
mig a l6ncv€g az x = Q belyrdl az ;r = t helyre keriil,
ezenegy€nesalatti teriilettel egyenl6.Ez a tedilet egy hriromsztig,
teh6t W = *
A teljesLinc felhuz6s6lozsziikseges
munftateh6t
--.

mpl
2

Misodik megold6saz integrflsz6mitis alkalmazisdval,
Mind az er6, mind az elmozdul6saz r tengely pozitiv ir6ny6ba
mutat, igy az F("r) er6 munkija

6-106bra
A 6-4 plldihoz.

b

w = Jf - ' 'x ) a x
Itt F(.x) a l6nc asztali6l lel6g6 resz6nek a sflya

,a>(?)^,
Mivel r 6rt6ke 0 €s L kbz'lt Y|ltozik, a GJI fliggel6k szerint a hat6rozott intesnil

, =i(+)** =ffitn-oo'=+l- +l:,"
Beirva.r hely6re a fels6 halir lrtlk9t (x: l) 6s kivonva az eredm1nyb6l az x: 0 als6 haiiron felvett 6rteket, azt kapjuk, hogy

*=+1,'
l'

2

ng(

^]

1

2

A rug6er6
Foglalkozzrunk most egy elhanyagolhat6 tdmegii, egyik v€g6n6l falboz er6sitett rug6val (6-11 6bra). Az r tengely kezd6pontja essenegybe a meg meg
nem feszitett rug6 szabad v6g6vel. Ha a rug6 v6get d er6vel nyrijtani
kezdjiik a szabadv6g€n6l fogva, akkor kis6rletileg megAllapithatjuk,hogy a
nyrijtrishoz sziiksegeser6 (igen j6 kiizelitdssel) ardayos a szabad v€gnek a
n).ugalmi helyzett6l m6rt elmozdut6s6val,azaz Fo: kx. (Hasonl6 eredm6ny
ad6dik a rug6 iisszenyom6sakor is.) Newton harmadik ttirv6nye alapjrin
ebb6l kiivetkezik, h ogy a rugd :ugyatrekkora,de ellent6tes ir6nyri er6t gyakorol a keziinkre. Teh6t ak6r.nyirjtjuk, ak6r iisszenyomjuk a rug6t, abban mindig az eredeti helyzet vissza,illiti4s6ra szolg6l6 visszatirit6 erd 6bred''

Wcanararaaoi W-cracrccaacnL
a) A zeruspontot a meg meg
nem feszitett rug6 szabad
v6g6n6l vettiik fel.

d) A kezinkkel a rug6ra kifejtett

kiils6 er6 .F*: fx.

b) Az x t6vols6gnyin megnyfjtott
rug6.

6-116bra

ruill. iisszenyomott
A megfeszitett,
g6ban6bred6er6. Az er6-megny{rl6s
fiiggv6nynekmeredeksegea ru966lland6.

Ftr--l

KKM.DI
c) Az iisszenyomott rug6 szabad v6ge
a -x koordin6t6jir pontba keriil.

A rugb altal a kez nkre kifejtett er6
F,: -kx.

Az ide6lis rug6nakezt a tulajdons6g6tfejezi ki a Hooke.t0rv6nf:
Hooke-ttirveny
(ide6lisrug6)

(6-14)

F,= kx

ahot ft az rin. rug66lland6 (a rug6 merevs6g6nekm6rt6ke),amelynek dimenzi6ja er6Arosszris6g,
x pedig a rug6 megnyfl6sa vagy iisszenyom6ddsaaz
eredeti hosszhoz k6pest. A rug6k tiibbs6ge legal6bbis egy meghatiirozott tartomriayban3 pontosan k6veti ezt az ttsszefiigg6st. A rug6kkal kapcsolatos
feladatok megoldiis6ban gondosan meg kell ki.iliinbdztetniink a rue6ra svakorolt 4 = ln, 6s a rug6 6ltal m6s testekre kifejtett 4: -h er6t. Ezek az et6k
ellent6tes ir6nyriak, ez€rl a negativ elljel igen fontos.
A 6-12 6brdn a satirozott teriilet az Fo et6 6ltal v€gzett munkiit mutatja,
mialatt a rug6 szabadv6g6t nyugalmi hetyzet6b6lx livols6gura elmozditjuk.
Mivel a rugoerciellentdtesir6nyri az

A hdromsziigteriilete +xlr(=+h2.
elmozdul6ssal, ez€rt a rugd altd

vegzetl munka negativ: llt,=-+k'.

A rug6 ezt a munk6t a keziinkdn v6gzi.

A rug6
feszit6se
soran
vEgzeII
munka

A kiils6 er6 6ltal
a rug6n v6gzett
munka
A rug66ltal egy
kiils6 testenvegzett munka

t
^
W,
' =:2 kx'
1

Ft:kr

6-12 6bra
Amikor a munkav€ Ezestaz er6 firggv6nygdrb6je alatti teriilettel hati'roz.
zuk meg, mindig figyelembe kell venni F €s As ir6ny6t is. Amermyiben
ellent6tes ir6nyirak, akkor a
IY =F.Ls munka negativ.

(6-rs)
"

ll/' = -- 2 kx.'

(6-16)

Az integnilsz6mit6ssegits6g6vela k0ls6 er6 munk6ja a megfelel6 hatiirok behelyettesit6s6velaz aldbbi m6don sz6mithat6ki:

,, =i, u,o*: i,r*r"=li*,),"--) *,-o
wk=:b2
z
Megjegyz6s a giirbe alatti teriilettel kapcsolatban. Amikor a rugo
dsszehriz6dik, azaz a megny(4tott helyzetb6l ellent6tes iriinyba mozog, akkor
az Fo kiils6 er6 mutk|la negat[v,b6r a 6-12 6bnh l6that6 satirozottteriilet az
"rrtengely fiil6 esik. (Az integr6lsz6mit6salkalmaz6sakora negativ el6jel automatikusan ad6dik, amikor az irrtegr6l6s hatfuait x-t6l0-ig v6lasztjuk.) Igy
amikor a munl6t geometriailag egy teriilettel interpretiljuk, akkor mindig
ellen6rizniink kell az er6 6s az elmozdulis ir6ny6t, hogy elddnthessiik,vajon
a munka pozitiv-e vagy negativ. (Ugyanez vonatkozik term6szetesena 6-1Ic
6brinl6that6 F,rug6er6 alatti teriiletre is.)

RobertHooke (1635-1703)angolfizikusr6lneveztdkel, akr a
A formul6tf€lfedez6j€r61,
tijrv6nyt a priorit6st biztositand6 anagmmformrjAban k6ziilte (ceiiinosssttuv).K6s6bbkdzttlt€, hogy a betiisz6 az ,,ut tensio sic vis" latin mondat betiiin€k abc szerinti felsorolisa.
J6llehet tijrv6D).nek nevezziik, megsem fejez ki olyan alapvet6 term6szeti t6nyt, mint
mondjuk a Newton-tdrvenyek.Inkabb csakhasznosszab6lynaktekinthet6, amivel a val6di
rug6k viselk€desej6l kiizellthet6.
Ha egy rug6t tuls6gosan<isszenyomunk,akkor szomszedosmenet€i6ssze6mek6s tov6bbi
m6r igen nagy er6 sziiks6ges(6-13 6bm). Mrs€szt, ha a rug6t er6sen
<isszenyomdsdhoz
megnyijtjuk, aklor ,tl€phetiik a rug6 anyagrnakrugalmashatdrdt€s a mg6 mamdand6an
deform6l6dik. Eklor az €16megsziint6v€lnem nyeri vissza ered€ti hosszdt6s az er6hatris
semtesz elegettiibbe a Hooke-tdrvenynek.

rugalmas
hatir

6-136bra
naA nem-idedlis
rug6kviselked6se
gyobb m6rt6Ki nyirjt6svagy iisszenyomasesetenelt6ra Hooketitrv6nyt6l.

a=fto{l'
Egy, pontosana Hooke-titw6nytktivet6, egyik v6g6nriigzitett rug6
szabadv6g6tnyugalmihelyzet€b6lFr: (80 N/m)t kiils6 er6vel4
cm-re elmozditjuk. a) Hatfuozzt* meg a ktils6 er6 munk6j6tl b)
Mekkora tov6bbi munka sziiks6gesahhoz,hogy a rug6t tov6bbi 3
cm-rel megnyirjtsuk?
(cm/

MEGOLDAS

6-14 6bra
A 6-5p6ld6hoz.A Hooke-tiirveny
szerintviselked6rug6 nYrijkisa.

a) A,6-14 6br6nak megfelel6en az orig6t vegyiik fel a meg nem
feszitett rug6 szabad v6g6n6l. A kiils6 er6 az F6= (80 N/m)x
ttirv6ny szerint valtozik. A kiils6 er6 6ltal vegzett munka megegyezik a [0,4] intervallum feletti h6romsziig teriilet6vel'
I

r l

x \

= 64mr
so- l(o,o4mlr
w,
. =+k"i = ll
2\ m/
2
b) A rug6 tov6bbi,x,=0,04 m 6s 0,07 m kiiziitti nyirjtiisasori4n
vlgzitt munk6taz 6br6n a siit6tebbensatirozottteriilet mutatja'
tov6bbimunka:
Tehrita sziiks6ges

-(0,04
m)' 1
=]f aol l;ro.or-y'
m)'
r\
Wr,= 132mJ
hatArozottintegr6llal:
lJ gyaxLez

r)t'n=(i)("*)" t::::
*r=io
* l,,i^
^('.
-(0,04)']=
r32mr
" =[uXt'*)t,o,o7)'

6.4 A kinetikus energia6sa munkat6tel

sirrl6drismentes

A kiivetkez6kben azzal az esettel foglalkozunk, amikor egy test a munlGvegzes hatris6ragyo$ul. A 6-15 6bra egy sirrl6d6smentesfeliileten, pl'.l6gp6m6s
er6t
sinen mozg6- testet mutat. Fejtsiink ki a testre 61land6 F vizszintes
a
igy
kiegyensilyozza'
a
feliilet
er6t
gravit6ci6s
A tesfe ha-t6 fiigg6leges
a
6lland6'
F
Mivel
er6vel'
vizszintes
az
F
testre hat6 ered6 erO megegyezik
a
teljesiil
test 6lland6 gyorsul6ssalmozog 6s

v" -vl = 2s1a- '01

v

I

kinematikai egyenlet.M€gszorozvaezt az iisszefiigg6stm-mel, majd
kett6vel, ?2t kapjuk, hogy

0l

elosztua

(6-r7)
(b)

6-156bra

Vizszinies,6lland6,F er6 hat6s6ra169p6miisasztalonmozg6test.

6s a v sebess6ggelmozg6 n tiimegii test moza
g6si vag5rkinetikus energi6jinak nevezzlk Az etergi|nak ez a form6ja
test mozgdsa kiivetkeztdben alahtl ki.

Az L,mv2 tagot K-val jeliiljiik

6.4 A kr,

- - l
2

Kinetikusenergia(K)

(6-18)

Vegyiii< 6szre, hogy v ir6ny6t6l fiiggetleniil a kinetikus energia mindig pozitlv
6rt'ikii skaldr mennyis6g. A mozg6si energia 6s a munka m6rt6kegys6ge azonos, az Sl-rendszerbe'J.
newton-matur(Nm), m6s n6venloa/e (J).
A 6-17 egyenletben az ma t'nyezo megegyezik az F ercd6 erSvel, azaz
a jobb oldal F(,r-r), = W, ami 6ppen az F er6 6ltzl v6gzett munka. A kiils6
er6k ered6je 6ltal egy m tiimegii testen v6gzett munka azt az energi6t jelenti,
amelyet az er6t l6trehoz6 rendszer a testnek 6tad. Az ered6 er6 gyorsitja a
-jrzvo' kinetikus energidtestet,s ennek eredm6nyek6nta test 61i =|nv'
hoz ju|. Ez az iisszefiigg6steljesen 6ltal6nosanigaz, b6r itt csak egydimenzi6s esetben,6lland6 er6 hat6sdrav6gbemen6mozg6sravonatkoz6anmutattuk
ki. A t€tel teh6t tetsz6leges,vhltoz6 er6 hat6s6rav6gbemen6mozg6sesetenis
'rv'nyes. Ezt az 6llal6noselvet nevezziik munkat6t€l[ek.

Munkatetel

Az eredSer5
munk6jaegy
pontszeriitesten

(6-1e)

LW = A,K

E rendkiviil fontos tetel 6llitris6nak l9nyege az, hogy az ered6 er6 munk6ja
kiivetkezt€bena testre 6tvitt energiaa test mozg6si energi6j6tniiveli. A tetelt
az energia €s a munka definici6j6nak ismeret6ben Newton m6sodik titry6ny6b6l vezettiik le. 86r a EF = za tiiw€ny 6s a munkatetel l'nyeg'ben az
ered6 er6 egy pontszer( tesfe gyakorolt hat6s6t fogalmazza meg, m6gis kiiliinbiiz6 tartalm(rak. A Newton m6sodik tdrveny vektoregyenletre, a munkat6tel pedig skaldris rel6ci6ra vezet. A skal6ris egyenletek matematikai kezel6se gyakan sokkal egyszeriibb, mint a vektoregyenletek6.Figyeljiik meg
ugyanakkor, hogy b6r a munkatetel nem bizonyitja, hogy az energia minden
ktiriitm6nyek kriziitt megmarad, a t6tel eredmenye iisszhangban van a megmarad6si tetellel. (Az energiamegmarad6s ttirv6ny6vel a k6vetkez6 fejezetben foglalkozunk.) Az az er.ergiaugyanis, amit a munkav6gz€ssel6tadunk
egy pontszerii testnek, pontosan megegyezik a test mozgasi energi6j6nak
ndveked6s6vel.

4 kg tiimegii test 2 m./s kezdeti sebess6ggelmozog egy s[rl6d6smentes,vizszintesfeliileten. a) Mekkora munkav6gz6sselnovelhet6
a test sebess6gek6tszeres6re?b) Hat6rozzuk meg az ehhez sziiks6ges ered6 er6t, ha a sebess6gv6ltoz6s
6 m-es fton kiivetkezik be!

MEGOLDAS
a) Indutjunkki az 6ltal6nosfizikai tiirv6nyb6l amunkafttelbdl:
Az ered6erd munkaiu=
)-'

-)-rl

Az adatokbehelyettesit6se
utiin:

' ]'-fr'l'l=
w=!no,-,;
r=]r+reill+
z
z
s/
\. s.l
L\

J

= 24,0 Nm = 24,0 J
b) A munka ll = Fx defrnici6s egyenlet€b6l F er6t kifejezve felirhat6, hogy

'\6s

a rnunketdtcl 127

- W 24 Nm
1 ,= - = - = 4 , 0 0 N
x
6m
Az ercd6 er6 a Newton-tijrv6ny 6s a kinematikai egyenletek
is kisz6mithat6.Induljunk ki a
felhaszn6l6s6val
v2 = v3+2a(x- xo)
kinematikai egyenletb6l,6s ebb6l fejezz0k ki az a gyorsul6st,
majd helyettesitsiikbe az adatokat:
t,

\2

/

\2

{ , m l I " m 1
v--v;
\ s,/ \ s,/
2(6m- 0)
2(x x.n)

,m
s'

Ekkor a EF = rza tiiw6nyb6l azt kapjuk, hogy

r=<+re{r$J=+N

Kezdeiben nyugalombanl6v6 indul6 m tbmegii tegla pusztan a
i
esik.Mekkoraa teglasebess6ge
gravit6ci6ser6hatisdraszabadon
tivols6g megt6teleut4n?

MEGOLDAS
Es6skijzben csak a gravit6ci6ser6 hat a t6gl6ra. A munkat6tel szerint az ered6 er6 munk|ja megegyezik a t€gla mozg6si energi6j6nak
mesv6ltoziis6val .

1y=!^r' -L-r^'
2

2

.
l
-uttC,h=
ttfivAz egyenletet6trendezve,a v sebess6grea ktivetkez6 iisszefiigg6s
ad6dik:
Mivel vo = 0

t^
y = .lzgh
Vegyiik 6szre, hogy a sebess6gnem fiigg a tiimegt6l, azaz (ha a
l6gellen6ll6selhanyagolhat6)a szabadones6 testek nemcsak 6lland6 gyorsul6ssalesnek,hanem azonost6vols6gon,nyugalomb6l indulva azonossebess6greis gyorsulnak fel.

A mozg6si energia kdvetkezt6ben a mozg6 testek m6s testeken munkat
v6gezhetnek. Ennek meg6rt6s6re gondoljuk vegig "zt az esetet, amikor egy
test pl. a keziink F er6 kifejtes€vel meg5llit egy mozg6 testet. Newton harmadik tiirv6nye ertelmeben a mozg6 test is F er6vel hat a keziinkre. Amig a
test mozog, addig ez az er6 munk6t v6gez a keziink6n. -Ez a munkav6gz6s
pontosan egyenl6 a test eredeti kinetikus energi6j6vat. igy a mozg6 testek
kinetikus energiija 6ppen azzal a munkdval egtenl6' amit a test vigezhet
mig nyugalomba jut.
A most leirt folyamat j6 p6lda k6t rendszer kdztttti energiacserere- Az a
t/ munka, amelyet egy kiils6 ered6 er6 egy testen akkor v6gez, mid6n Lzt a

nyugalmi helyzetb6l felgyorsitja, egyenl6 a testnek 6tadott slf =)nv2
kinetikus energi6val. Megforditva, a nyrgalmi helyzetig lassul6 test 6ppen
1y =jmvz munk6t v6gez az 6t lassito m6sik rendszeren.A k6vetkez6 fejezetben megmutatjuk, hogy a fenti folyamatok speci6lis esetei az 6ttal6nos
energiamegmarad6si tiirv6nynek, amely a rendszerek kiiziitt munkav6gz6ssel
v6gbemenrienergiacserdti{a le.
A kdrp6ly6n mozg6 testek eset6n a munkatdtelt 6rdemes kiilon is taglalni. Ha a test sebess6ge6lland6 nagys6gf, akkor a 16 hat6 ered6 er6 (a centripet6lis er6) a rnozg6s iriny6ra mer6legesen,sug6r iri4nyban befel6 murat.
Mivel a munkav6gz6s csak akkor nem 26rus, ha az er6nek van a mozg6s ir6ny5ba es6 6sszetev6je, ad6dik, hogy a centripetdlis er6 nem vdgez munlait a
testen, es a tiimegpont mozgasi energi6ja 6s sebess6g6nek
nagysdga6lland6
marad. Amennyiben a ktirp6ly6n mozg6 r6szecskesebess6g6nek
nagysdgais
v6ltozik, akkor t6teznie kell tangenci6lis er6komponensnek is. Kiz|r6lag az
er6 tangenci6lis iisszetev6j6nek a munldja okozza a mozgdsi energia megv|ltoz slt. (Lrisd m6g a k6nyszerer6kre vonatkoz6 l. l6bjegyzetet!)

A mozgisi energiBmegvdltozflsav6ltoz6erd hatisdra
T6rji.inkvissza ismeta6-15 6bri,nv'zolt egydimenzi6sesethez,tdtelezziik fel
azonbaa, hogy az er6 vi,ltozik a. t6vols6g fiiggv6ny6ben, azaz legyen
F = F(r). Osszuk fel a teljes elmozdul6st olyan kicsiny r6szekre, hogy az
egyes elmozdul6sr€szekment6n az eft Es igy a gyorsul6s is kiizelit6leg 6lland6 legyen. Alkalmazzuk ez,rt6rlaz el6z6ekbenkapott dsszefiiggeseket.A
kicsiny /.x tivols6goa vegzett AW mwkli a
AW: F( AX
formul6val sz6mithatjuk ki. Fethasmalva, bogy F: nAv/At, ahol Av a mozg6s sor6nbekiivetkez{ sebess6gniivekm6ny,
azt kapjuk, hogy
AU

AY

LW=m-Lx=m\v_

a/

Lt

A?

LW = m\v-

Lt

(6-20)

A 4///
mennyis6g 6ppen a mozg6 test At id'tafiam alatti 6tlagsebess6ge.
Ha a sebess69egyenletesenv6ltozik y0-r6lv-re, akkor 6tlag6rt6ke:
A{ _ (v+ vo)
L
t
2
Behelyettesitveed es Av = v - vo kifejez6st a 6-20 egyenletbe,a AIl elemi
munka a kitvetkez6k6ppenfejezhet6 ki:
l
l
A l l = : m ( v- v " l ( v + v ^ l = - m ( v ' - v ^ "\
2
"
2
Az a helyr6l D helyre elmozdul6 testen v6gzett teljes munka a kicsiny /r
szakaszokonv6gzeh elemi munkdk iisszege

w=9 rmt"

a'-

A kifejez6sjobb oldal6t kifejtve azt kapjuk, hogy
I r
- v , " t + l v - v , ' ) + . .- + ( v - v
l . y= - m
r'
u'
o - r ') l
l(v :
ami mutatja, hogy az eredm6nyb6l a kezdeti €s v6gsebess6get lo'rtalmaz6
tagok kivetel6vel minden m6s tag kiesik, azaz

l
z
l
z
,l/ =-mv,- -- mY--

2

'

2

-

Tehataz ercd6er6 6ltal egy tiimegpontonv€gzettmunka egyenl6a test mozg6sienergi6jinakmegv6ltoz6sdvalakir v6ltozik az er6, ak6r nem'

integrdlsz6mitdssal
A munkat6tellevezet6se
Tekinsiik a hely fiiggv6ny6benv6ltoz6F(x) er6t. Az ilyen ered6er6 hat5s6ra
x = a-t6lx = b-ig elinozdul6testena munkav6gz6s:

s,=l161ax
Tudjuk, hogy F(x) = -4rroL
(G-l fiiggel€k ll. szabdlY)

Alkalmazzuk a dv/dt deilv'ltra

a ldncszabdlyt

dv -dv dx -udv
dx
dt
dx dt
=
6s helyettesitsiik be az eredm6nyt az F(x) mdv/dt egyenletbe (Felhaszn lotk,hogy v = dx/dt ) Azt kapjuk, hogy
dv

dv
F(x)=m-=mv-

igy a munk6ra alkalmazva a G-II fiigg el6k 5 . szabi,lyht az ad6dik, hogy
o,
',
i
dv .
ll = | F1x) dx - | nv7 dx = | nv dv =
4X
;.

:
r I
I u ' l o = -I
mvr -- m' o
| m- |
1

egy 500kg tdmegiihull6mvasritikocsi
A 6-166br6nakmegfelel6en
elhanyagolhat6surl6d6sir,gdrbevonalir pi'ly n mozog Sebessege
drkezika kocsia p6lyaC
a,,1, poitVanI m/s.Mekkorasebess6ggel
6ra?
tet6pontj

MEGOLDAS
A kocsin csak a gravitiici6ser6 v6gezmunk6t. (A p6ly6t6l kifejtett
normalis idnyf N er6 - amint azt az 1. l6bjegyzetbenkifejtettiik
kinyszerer1. Minthogy N mer6legesa mozg6s ir6nyAra, munk6t
nem v6gez.)Alkalmazzuka munkat6telta gravit6ci6ser6 munk6jdm:
- =-- - I- - ' l z
mvo
mvw
.

| . ,

,ltgh=-,ft\v'-vo )
z
A teljes fiigg6leges elmozdul6s h=20m-'lm=
letb6l kifejezve a v sebess6getfelirhat6, hogy
2gh- vo

l3m Az egyen-

r ' --_,----- , .,,
= ro.z11
=.lzls,a*kr:-1-{r11
s
s ,]i
ll \

s')

\

A: vo:3 rnls

6-16 6brt
A 6-8p6ld6hoz.

A 6-17 6braszerint 2 kg ttimegfi test a kiivetkez6 er6k hatisa alatt
(&= 50
csirszikegy simalejt6n:a gravitici6ser6, a Hooke-ttirvdny
N/m) szedntvdltoz6rug6er6,egy 6lland64=40 N kiils6 er6 6s a
A testnyugalomb6l
lejt6 6ttalkifejtettnormiilisir6nyrik6nyszerer6.
indul irgy, hogy a rug6 6ppenfeszitetlen.Hat6rozzukmeg a testseabbanaz id6pontban,amikor
bess6g6ta munkat6telsegits€g6vel
eredetihelyzeteb6l30 cm-relmozdultel a lejt6 ment6nfelfel6.

MEGOLD,/IS
ez6rtel6sziira testvekaz er6k ered6jeszerepel,
A munkatetelben
(6-17b).
A mozg6sazx tengelypozitor6br6j6tkell megrajzolnunk
a
lejt6
ment6n
felfelettirtenik,ez6rthativ ir6ny6nakmegfelel6en
ir6nyri
iisszetev6jet.
lArozzukmeg az ered6er6 .r
2F' = Ft-mgsn3'"

-kx

r -\

EF, = 40N- (2kg)le.8; l{sinl0' ) - (s0N)x
s-./
\
rF, = 30,2N-(50N).r
is v6ltozik a hely
A rug6er6miatt az ered6er6 >F, tisszetev6je
jobb
oldal k6t tagt6nak munl6j6t
fiiggv6ny6ben. Sz6mitsuk ki a
egym6st6lfiiggetleniil! A 30,2 N 6rt6kfi dlland6 eft munkdja:
W, = F,x = (3o,2N)(0,3m)= 9,96I
A rug6er6munkija negativ,ha a testfelfel6mozoga lejt6n,hiszen
A 6-16egyenletszerinta
a rug6er6a mozg6sir6ny6valellent6tes.
rugderd mt;l'rkiila a [0'x] intervallumon tiirt6n6 elmozdul6ssor6n
-l/2kx' .igy

-of=-z'zs
t
*, =-llw'-;-;] =-l;('ox)10,:-r'
Az ered6 er6 teljes munkija ennek megfelel6en 9,06 J -2,25 J =
= 6-81 J. Helvettesitsiik be ezt az 6rteket a munkat6telbe:
Az eredd er6 mu*61a:
-

t
^
l
- mv' - - mvo'
2
2

mg cos 0

6-17 6bra
A 6-9 paldihoz.

I
kc)v'-0.
;(2
azt kapjuk, hogy
Az egy€nletet6trendezvea v sebess6gre,

6,slJ:

t--i
ri- = z'ot11
u= "lo,s
l

l k

c

s

Megold6saz integr6lsz6mit6sfelbaszn6l6sival
Mivel mind !F, mind dr az r tengelypozitiv ir6nyebamutat,
kapjuk,hogy

w=[zta'=lrax
- zs,')oo''
=lzo,z,
so*1a'
w="t1zo,z(25X0,3)'],r/= [(30,2X0,3)[0]=6,8rr
(Az egyenletekbena m6rtekegys6geketaz egyszerfs6gkedv66rt elfrugytol.) A megoldiis innen az el6z6 v|ltozatt'oz hasonl6an folytathat6.

6.5 A helyzeti(potenciilis) energia

Ekvipotenci6lis

.r-Ur=0

6-186bra
A vizszintesen egyenletesen mozgo
testen az Fr kiils6 er6 nem v6gez
munk6t. hiszen
Fr(cos 90" )Ax = 0'
W =F,'L*=
:
igy vizszintes felilleten a t€st az Jr' 0
szinttrezk6pest6lland6 helyzeti energi6val rendelkezik.Ha g 6lland6' akkor minden vizszintes feliilet kiiltinbdz6 energi6jir, de ekvipotenciflis
feliilet.

energF
Sok esetbena rendszerrehat6 er6k munk6ja nem a rendszerkinetikus
vtsszaktinnyen
egy6b,
ehelyett
jelentkezik,
harem
6i6nak niiveked6s6ben
akkor
n6'
energia
t6rolt
a
rendszerben
nyerhet6 form6ban t6r;l6dik.'Ha
enera.t6trolt
is
(potenci6lja)
k4pessige
megn6 a rendszer rzunkavigzd
-Ez6rt
jeltiljiik'
U-val
6s
nevezziik
energi6nak
hetyzeti
gi6ipotenciilis, vagy
fiigTegyiik fet, hogy egy m ri5megii testet lassan, 6lland6- sebess6ggel
sebess6ggel
egyenletes
a
t€stet
Mivel
emeliink.
g6legesJn y -ogutt,igbu
pontot* ur*ora er6t kell kifejteniink, mint a testre hato mg gravit6!-"r]i*,
rendszer
ci6s er6. Amikor a test y magass6gba6rkezik, akkor a test-Fold
a testet'
elengedjiik
ha
annakel6tte;
mint
nagyobb,
k6pess6ge
munkav6gz6
-es6s
soi6n a gravitrici6ser6 munk6ja kiivetkezt6ben a test mozgdsi
akkor az
jut.
energiiihoz
*A
elhelyzeti energiav6ltoz6samindig egy rendszertalkot6 r6szecsk6k
testet
rendez6d6s6nek megv6ltoz6s6val kapcsolatos Amikor az ru ttimegii
y r tr'kat
6lland6 sebess6ggeiemeljiik, akkor W= (er6) (elmozdul6s)=fl9
a
v6gziiLnk,a test iinetikus energi6jaazonbannem v6ltozik' A munkav€gz6s
elmozFiild
heiyzeti energianiivel6s6refordit6dik. Mivel a test leejt6sekora
k6pest'
dulisa a hatJmas ti;meg miatt elhanyagolhat6,a test elmozdul6s6hoz
a
helyzet6nek
szok6s - kiss6 pongyoli^ - a helyzeti energi6t pusziin a test
tiimeg
Q
tfeiezni. Elfogadva ezt az egyszeriisile$,.a.2-m
rn"guaft*tutitinnf
griit6ci6s potenci6lis energi6j6t a kiivetkez6k6ppendefini6ljuk:
Gravitrici6s
lotengi6]1s
energraus
(a Ftild felszine
ktizel6ben)

'

ahot

Il"- ngy
ri
"
e s -:v "n"i
v t ,, = n

hoevs.illan{ lelreve.
d6esaz)'tengely

(6-21)

p o z i l i rvr e n y fae l f e l 6
mutat)

a
v€gzettmunka egy rcszeh6ve (temikus energidvA)alakulhat A folyamatot
A renclszeren
k6s6bbiekbenL4rgyaljuk,most f€ltessziik,hogy h6 n€m fejl6diitt'

Mivel felt6teleztiik, hogy g 6lland6, ezdrt az a munka, amit egy tiimeg 3
m-r6l 4 m-re emel6se sor6n vdgziink, egyenl6 azzal amtnkdval, amit az 5 m1616 m-re tiirt6n6 emel6skorv6gziink. Ily m6don csaky megv6ltoz6sal€nyeges. Nyilv5nval6, hogy ha egy tiimeg i magass6gblt yan az asztal lapja feIett, akkor Ue:mgh az asztaltapjdhoz k6pest, de term6szetesena potenci6lis
energiaa padl6hoz k6pestm6r m6s 6rt6kkel rendelkezik.igy Q eset6ncsak a
v|ltoz s jetszik fontos szerepet,s az (J"=0 6rt6k a rendszertbtsz6legeshely6hez hozzfuendelhetf. A zirus energiaszintet cilszerii iglt megvdlasztani,
hogy a vizsgdlt tdmeg sz6ba .iiihet6 lesmdlvebb helyzetinek feleljik meg.
Adott feladatok megold6sasonin a z6rus-szintetmindig ki kell jeliilniink.
A gravit6ci6s pontenci6lis energia csakf)ggdleges irinyld elmozdul6sok
eset6nv6ltozik (az er6 fiigg6leges, az elmozdul6spedig vizszintes,igy mncs
munkav6gz6s).Ha egy test a Fiild felszin6vel pdrhuzamosan ("r irrinyban)
mozog, akkor U" nem v6ltozik. Segiti gondolkoz6sunkat,ha kijeliiljiik az
ekvipotenci6lis felileteket, azaz azokat a feliileteket, amelyek ment6n a gravitiici6s potenci6lis energia 6lland6 (6-18 6bra). Ezek az ekvipotenci6lis feliiletek pdrhuzamosaka Fiild felszin6vel.
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l l
it ll

,g*#
6-196bra

A 6-10p6ld6hoz.

Egy bolti etad6 hat doboz, egyenk6nt 120 N sflyf konzervet tesz
fel a padt6r6l a 130 cm magaspolcra. Mennyi munk6t v6gez?

MEGOLD4S
Az elad6 6ltal v€gzett munka megniiveli a konzervdobozok helyzeti
energi6j6t.A dobozok teljes stlya 6.120 : 720 N. A helyzeti energia 0 szintj6t a padl6 szintj6nek megfelel6en v6lasztva (6-19 6bra)
sz6mit6sainkata ktivelkez6 sorrendbenvdgezhetjiik:

W=LUc
W=mgy-0
6lszinilrsi lmyczd

----:
/
t *"'
\
=
(720
l'lz
Nt ll0 c- | -'
| = 936Nm.
\l00cm/

A megfeszitettrug6 helyzetienergidja

m

*

,

Helyzeti energia tfuol{sfua alkalmas rendszerpl. egy ide6lis rug6, amely a h1l-ffcf6fr.-{o
Hooke-tiiveeeny
szerint F,: - Ix er6t fejt ki. A 6-20 6brdn az orig6t a nyugal(nyugalmi helyzet) F1-kr
mi helyzetbenl6v6 rug6 szabadv6gdn6l vettiik fet. Az Fo= kx p;1t" "t" ^unk6ja mid6n a rug6t r : 0-16l x :.r,-re fesziti, az F : F(x) gorbe alatti hfuom= jkx,' . Az integ,]6lsz6sziig tedilet6vel egyenl6.Ez a terulet It =ikt.x,

W

mitiis felhasznil6s6valugyanezt az eredm6nytkapjuk:

'i

w = l rax
* = I neax=l;[ l
O

L -

-l''
1
"
1
^
tac'I = - t r ; - 0 = r k a ;
J O

Ez a munka egyben a megfeszitettrug6ban tirolt U, rug6energi6j6tis jelenti.
Ideiilis esetbenezt a tiirolt energiiit kaphatjuk vissza, ha a ru96 iisszenyomya
valamilyen ki.ils6 tesfe F, rug6er6t fejt ki, s azon munk6t v6gez. Hasonl6
gondolatmenet alkalmazhat' a rug6 iisszenyom6s6ra vonatkoz6an, amikor a
szabad v6g az x:0 helyt6ll = -x, helyre mozdul el. A rug6 U, h€lyzeti
vagy rug6energiij a leh{t az

6-20 6bra
A iimyekolt teriiler azt a munkdl repr ezetAlja, amit egy Hooke-trirv6ny
szerint miikiid6 rug6 ny6jt6sa sor6n
v€gziink. A satirozott h6romsziig teriilete az xr 6s &x, oldalf t6glalap tentletlnek fele, azaz l/2(kx,2).

A megfeszitett
rug6bantirolt
helyzeti energia

-,

,

\1 1

2

2

(6-22)

(aholf a rug66lland6
6st a nyugalmihelyzett6l
vagydsszenyom6dds)
m€rtmegnyirlds

iisszefiigg€sseladhat6meg.
Mikroszk6pikusan szeml6lve a rug6energia a rug6 atomjai kiiziitti ki!testivols6gok megvaltoz6sa miatt tirol6dik. Ha ugyanis az atomok kiiziitti
tiivols6gok a rug6 megnyirl6sa vagy dsszenyom6sa miatt v6ltoznak, akkor az
egyesa-tomokkiiziitti elektrosztatikuspotenci6lis energia is megv6ltozik. igy
v6gs6 soron a rug6energiais arra vezetlet6 vissza, hogy a rendszer elemeinek {a rug6 atomjainak) az elrendez6d6semegv6ltozik a feszit6s sor6n.
A kiivetkez6 fejezetbenmegmutatjuk, hogy a potenci6lis energia 6s bizonyos,un. konzervarlver6k kiiztitt kapcsolatvan, s ez fontos szerepetjiitszik
a mechanikairendszerekvizsg6lat6ban.

6.6 A srirl6disi erf 6sa srirl6ddsihd
Az el6z6ekben olyan p6ld6kkat foglalkoztunk,'ahol a rendszeren vegzett
munka a olyan t6rolt U potenci6lis energiak6ntjelent meg, amely a rendszer
fizikai konfigur6ci6j6ban (elrendez6d6s6ben)el6rill6 v6ltoz6sok kiivetkezm6nye. A tirolt potenci6lis energia kiinnyen visszanyerhet6,ha a rendszer
eredeti iillapot6ra.vissza6llva munkiit v6gez egy m6sik, kiils6 rendszeren.
Most olyan p6ld6t t6rgyalunk, amikor az energia olyan alakban trirol6dik,
hogy nem nyerhet6 vissza egykiinnyen. Ezt a t rolt energi t bels6 vagy termikus (h6) energidnak nevezziik, s a mechanikdban ttibbnyire csisz6 sirl6d,is eredminyekdnt jtin 16tre.(Ha k6t tenyerihket j6 er6seniisszediirzsdljiik,
akkor jelent6s h6 keletkezik, ami bizonyitja, hogy a munla h6v6 alakithat6')
A folyamat m€gforditiisa azonbanneh6z, a bels6 energia v6ltoz6s6nakteljes
visszaatakitiisamechanikai munkav6gz6ss6problematikus Az energia egy
resze tiibbnyire h6 form6j6ban marad . Emiatt a sirrl6diisi er6t gyakran dLszszipatlv eftnek tevezzik, hiszen a mechanikai energi6t nehezen vlsszanyerhet6,ill. m6s energiaform6v6nehezen6talakithat6energi6baviszi 6t'
Ha k6t csrisz6 f€liilet kdzdtt sirrl6dr{sl6p fel, akkor mindig keletkezik
bizonyos mennyis6gii termikus energia,s ennek hat6s6raemelkedik a cstsz6
testek h6m6rs6klete.Alapvet6en a termikus (bels6) energia a testeketalkot6
r6szecsk€k v€letlenszerii mozg6s6b6l szirmaz6 mozg6sr 6s helyzeti energia
6sszege.A sfrl6d6si munka az egyik olyan lehet6s6g,amellyel a rendezetlen
mozg6sntivelhet6.
A fizik6ban a bels6 energia6s a h6 jelent6se,amint azt a k6vetkez6 defi nici6k mutati6k. kiiliinbdz6.

Bels6
energra
H6

Az atomok 6s a molekulik rendezetlen mozg6sival kapcsolatos mozgisi 6s helyzeti energia iissz€ge.Gyakran ter'
mikus energidnak is nevezziik'
A kizir6lag hdm6rs6k.letv6ltoz6sktivetkezt6ben az egyik
rendszerrdl a misik rendszerre 6tvitt termikus energia.

igy a termilcus (belsd) energia 4 ,,testekben tdrolt energiat" jelent, mig a hd
kiiejez6s azt az energiadtviteli folyamatot takarja, amikor az egyik rendszerr6l a m6sikra termikus energia keriil 6t.
86r a v6letlenszefi mozg6skinetikus energi6jar6sze a termikus energi6nak, ez az enetgia bels6 energia 6s kiiliinbiizik egy v sebess6ggelmozg6

'

A termikus energi6nakmunk6vi alakul6saa tennodinanika tArgya(19-23 fejez't)

6.6 A surl6d6sierd esa surl6ddsih6

135

makroszk6pikus test kinetikus energi6jdt6l. A (mechanikai) mozgdsi energia
kifejez6s mindig egy tiimegnek mint eg6sznek makroszk6pikus mozg6siira
voloatkozik, mig a termikus vagy bels6 energidl a r6szecsk6k mikroszk6pikus
mozgbs|val kapcsolatban haszn6ljuk. Igy egyik esetben re dezett mozgdsr6l
van sz6, amikor egy test tisszesatomja ugyanabbanaz ir6nyban mozog, mig
a m6sik eset az atomok rendezetlen mozgasdt jelentl.
A surl6d6si er6 hat6s6ra keletkez6 termikus energia meghatArozisira
tekintsiink egy t€stet, amelyet 6rdes, vizszintes feliileten 6lland6 er6vel hri(6-21 6bra). A test /.:r elmozdnllsa sor6n Allr: F1x munk6t v6gziink.
zttllkJ.i
Minthogy a test gyorsuliisa 26rus,F": fo, vagyis a srirl6d6si er6 az 6ltalunk
v6gzett munk6val egyenl6 nagysigri, de negativ munk6t v6g€z a testen:
AW: -fA. A test kinetikus enetgi|ja, minthogy sebess6ge61land6,nem v6ltozik. A csrisz6s folyam6n azonban E, termikus (bels6) energia keletkezik,
ami 6ppen egyenlf az 6ltalunk v6gzett munk6val. A bels6 energi6t az, strl6drisi er6vel is kifej ezheljij'k, biszer nagtsriga 6ppen megegyezik a sirrl6d6si
munk6val:
Termikus energia (E )
(a csrisz6 sirl6d6s sonin
keletkezik)

AE': f,A'

(6-23\

Ugyeljiink az [J" 6s [J, mechanikai potenci6lis energi6k (ezek kiinnyen
6talakithatok munkdv6 vagy mozg6si energi6v6) 6s az E, termikus energia
megkiiliinbdztet6s6re.Az ut6bbi belsd energia 6s az atomok 6s molekul6k
v6letlenszerii mozg6s6b6l szilmazik, s nem kiinnyii m6s, pl. mechanikai
enersialorm6vddtalakitani.

v
I

Egy m tiimegii testet a 6-21 Sbrin l6that6 m6don vizszintes ir6ny[,
F : 6 N nagys6grier6vel 3 m t6vols6gra hirzunk el 6lland6 sebes-

-l- '
0 l

s6ggel,Milyen energiav6ltoz6sokmennek v6gbe?

MEGOLDAS
Mivel a test sebess6ge6ltand6, az F er6 nagys6gamegegyezik az.f*
sirrl6d6sier6vel. Az F er6 a testen
LWF = e)@x) = (6NX3 m) = 18,0J
munk6t v6gez.Ennek sor6n a sfrl6d6si er6
t B , = ( " f, ) ( L x ) - ( 6 N X 3 m ) = 1 8 , 0J
termikus energiat(h6t) ad 6t a csirsz6feliileteknek.
A k0ls6 er6 munk6t v6gez a testen,teh6t energi6t ad 6t neki. Hova
lesz ez az energia? Nem v6ltozik sem a gravitiici6s potenci6lis
energia (hiszen a test nem emelkedik), sem pedig a kinetikus energia (hiszen a test sebess6ge6lland6). 5z6 sem lehet rug6energi6r6l
sem. Az egyetlen energiav6ltozis a bels6 energianiiveked6se.Arra
kell teh6t kijvetkeztetniink, hogy az F kiils6 er6 munk6ja a sirrl6d6si er6 kiizvetit6s6velbels6'energi6v6atakult.

6rv6nyfi 6s akkor is
A munkat6tel term€szetesenteliesen
jelenl6rcben
gyorsul6
zajlik. Ezt muha
a
mozg6s
stirl6d6s
fennill,

6-21 6bra
A 6-ll p6ld,ihoz.A testetiilland6sebess6ggelhhzzuk.

tatja be a kiivetkez6 p6lda. Egy 2 kg tiimegii testet 6 N vizszintes
er6velhirzunka padl6n.A sfrl6d6sier6 4 N. Mekkoraa testsebess6ge3 m irt megt6teleutiri! (6-22 6bra), ha kezdetbennyugalomban volt?

v

t

0l
I

vo=0 |

MEGOLD.4S

4 N:fk
+3

m-

6-22 Abra
A 6-12p6ld6hoz.

l. Modszer: A lestre vizszintes ilinyi

tr', =(6N-4N)=2N
ered6 er6 hat.
Alkalmazzuk a munkat6telt.
LK
Az eredd er6 mtrk|ja:
2F1x) = )(mv2 - mvn2')
Figyelembe v6ve, hogy vo: 0, az egyenletb6l kifejezhet a v sebess6g:

S

2. M6dszer: Az eredm€ny helyess6g6nekellen6rz6s6reoldjuk meg
a feladatot Newton m6sodik tiirv6nydvel 6s a kinematikai egyenleis. Az ered<ierci2 N. igy a testa^ gyorsuliisa
tek felhaszndl6sdval
F

o'=;.=

2 N

, m

zkc='7

Helyettesitstikbe ezt az 6rt6keta kinematikai egyenletbe:

,'=o*r[t*),r'.,=t[+)'
A megold6sa kovetkez6:

l^,

l . l m l = ) 4s11
'=1"|.;
j
S

6.7 A munka t6tel fitfogalmazfsa

6-23 Abra
A ,tendszet" az m tiimegii test 6s az a
kdmyezete, amelybena rug6er6, a
lejt6n 6bred6 er6k, beledrtve a sirlod.isi er6t, 6s a gravitr4ci6s er6 bels6
er6knek sz6mitanak. AzFk-er6 az
egyetlen, ami kiviilr6l hat a teshe.

A mechanik6bangyakori 6s megszokott helyzet az, hogy egy rendszerenvalamilyen kiils6 er6 munk6t v6gez 6s ily m6don energi6t ad 6t neki Ez tiirt6nhet p6ld6ul rlgy, hogy a rendszert k6tellel hirzzuk, vagy m6s m6don gyakorolunk ni tol6 vagy huz6 er6t, de b6rmely m6s kiils6 rendszer 6ltal gyakorolt
er6 munkav6gz€sselenergi6t vihet 6t a vizsg6lt rendszene A ren'lsTerben
mag6ban is 66redhet term6szetesen gravit6ci6s, rugalmas vagy surl6dri'si er6'
EzJk azonban bels6 et6k, s most a kiils6 er6 hatiis6ra iisszpontositunk A
6-23 ribra egy kiiliinbiiz<i bels6 er<iketlartalmaz6 rendszertmutat be' amelyre
F, kiils6 er6 hat.
egyetlen
-Ha egy rendszeren adott kiils6 er6 v'gez munk6t, akkor a munkatetel
kiss6 6tfojalmazva a megszokotiol elt6r6en is felirhat6 Ebben a form6j6ban
l6nyeg6bein azt fejezi ki, hogy energia nem keletkezhet 6s nem, semmisiilhet
ha kiiliT forrdsbol valamilyen energia keriil egt tendszerbe, akkor
meg,-azaz
-iegvdlnzntja
i rendszer mozgdsi' helyzeti vag bels6 energidjdt Err:.ek
az

bizonyit6s6ra induljunk ki a (6J9) egyenlettel megfogalmazott munkatdtelb6l. Eszerint a kiils6 er6k ered6je 6ltal v6gzett munka megegyezik a test
kinetikus energi6j6nak megv6ltoz6s6val A 6-23 6br6n l6that6 m tomegii
test eset6n(ezt a testet most olyan rendszer r6sz6nektekindiik, amelyben a
lejt6 6ltal kifejtett k6nyszerer6, a gravit6ci6s er6 6s a rug6er6 bels6 er6nek
sz6mit)
[A teste hat6 er6k ered6j6nekmunk6ja] : /K
Fg.x+F, x+fk x+[Fk.x]=Ar

[a, r,.^ nitsoI
t - ^ u" ) + ( - L I J , )(+- A E),+ lero
^ - "munKa
_ , =la_ lI = A l (
I
Atrendezveaz tisszefiigg6st:

A munkatdtel
(6tfogalmazottviiltozat)

Adott ,F, kiils6 er6 6ltal
a testenvegzett munka
(ez az er6 kiildnbtizik
azokt6l, amelyek munk6j6t ajobb oldali energiatagokkal m6r figyelembe vettiik)

Wk: AK + AU,+ AIJ,+Au,
(6-24)

Hasonlitsuk iissze a munkatetelnekezt a formi;ji;t a 125. oldalon tal6lhat6 (619) egyenlettel! Vegyiik 6szre,hogy a (6-19) egyenletbena testrehat6 osszes
er6k munk6ja szerepel,mig a (6-24) egyenletbenegyetlen Fu er6 munk6j6t
emeljiik ki. F.zt az er6t vil6gosan elkiildnitjiik 6s egy kiils6 rendszerhatdsenak tekintjiik, b6r fell6phet m6g gravit6ci6s, sirrl6drisi,rug6er6 vagy tov6bbi
m6s er6 is. (Ezeket az ut6bbiakat most a rendszerheztartoz6 er6knek tekintjiik.) Az Fo er6 azonban nem lehet kapcsolatbaneeyetlen. a 6-24 eeyenlet
iobb oldal6n szerepl6energiatagealsem.
V6giil megemlitjiik, hogy AE, mindig pozitiv mennyis6g,mert a tisztan mechanikai v6ltoz6sokbana termikus enersia nem cs6kkenhet.

A 6-24 ihr|n l6that6 doboz 2 m/s kezd6sebess6ggel
mozog a vizszintestalajon. A doboz 6s a talaj koziitt a csirsz6sirl6diisi egyiitthat6 0,2. A dobozra 4 m hosszris6gririton a mozg6s irrinyiiban
,F*: l0 N vizszinteser6 hat. Mekkora a doboz v6gscbess6ge
a 4 mes rit megt6tele utin?

MEGOLDAS
A 6-24 Sbrin li,lhat6 a feladat vektor6bnija. A fiigg6leges er6komponensekiisszegez6rus,igy N: (3 kg)(9,8 nrls') : 29,a N, k6vetkez6sk6ppen a csirsz6strl6drisi er6l: tN: 0,2 (29,4 N) : : 5,88 N. Alkalmazzuk a munkat6tet (6-24) szerint 6tfo galmazotl y6ltozal6t.
[Az F, kiils<ierci ]
l. .'.
I=LK+LU|+LU,+LE,
| 6ltal vegzett munka I
F,

! -(u' - ro')*o*o* fr'a

Behelyettesitv€ az adatokat 6s 6trendezve az egyenletet a y sebessdgrea kiivetkez6 dsszefiiggdstkapjuk:

.

I

2l-

2

v'=-lf
t.d *7 mvn
mL
z

Do-z rn/s

.

-, r.rr*uo,n,l
" =( .Lf1r
or'r
zi1l'
x+-y+
]1*g)f
JKg)L
z
s
\

)

)

_._m
s

2914N
(b)

6-24 6bra
A 6-13p6ld6hoz.

A kdvetkez6 feladatban az energia minden eddig t6rgyalt alakja
szerepel. A 6-25 6br6n l6that6 30'-os lejt6n fekv6 testre a lejt6 ir6ny6val p6rhuzamosan felfel6 30 N nagysdgil kiils6 er6 hat. A test 6s
a lejt6 kiiziitt a csrisz6 si[l6d6si egyiitthat6 pr:0,3. A test egy
& = 40 N/m rug66lland6jir rug6val rtigzitjiik, 6s a koordindtarendszert irgy vessziik fel, hogy a nyugalmi helyzetbenxo = 0. Mekkora
lesz a test sebessdge,miutin 0,2 m-t haladt felfel6 a lejt6n? Oldjuk
meg a feladatot a munkat6tel (6-19) 6s (6-24) alakj6val is.

MEGOLDAS
1. modszer: A (6-24) egyenletetalkalmazva, az F kiils6 er6 munk6j6t a rendszer kiiliinbiiz6 energiafajtiinak megv6ltoz6s6valteszsziik egyenl6v6. Mivet a gravitrici6s potenci6lis energia is v6ltozhat, ki kell jelitlniink a z6russzintj6t. Ezt a szirrt.€l a test nyugalmi
helyzetebenvessziikfel: U, = 0.
lez F.. ,ktilsci
, , er6l

|
I

munKala

l = A K + A U+" L U , + L U ,
I

(F)(x1=! -uz +mgn+)kx'+1ox
A test fiigg6leges emelked€sei =.r sin 30'=0,2 m. sin 30': 0,1 m.
A srirl6d6si er6 a vektor6bra alapj6n hal6rozhat6 meg:f o = p r N = p r ( m g c o s3 0 ' ) = ( 0 . 3 X 2 k g X 9 . 8 + X c o s 3 0 ' )= 5 . 1N
Behelyettesitveezeketaz 6rt6keketa (6-25) egyenletbe,azt kapjuk,
hogy

-t
(30NX0,2
m)= (zq1v' ; +12
4ylo,slJto,r
;
'y+1s,rN1o,zm;
*f f ool\o.oo2\ m)'

=0ksxv')+<zrc{e,s$Jto,r.l
6,0Nm

,

2 , 2 2 N m ^ ^ ^ / r n) '
lkg
\ sl

l---------------

v=

majd gydkdt vonva:

l^ ^^f-)'
\s/
I

. .^ m
s

2. m6dszer: A munkat6tel (6-19) atakjdnak felhaszn6l6s6hozhatitozztk meg az ered6 er6nek a mozg6s ir6ny6val p6rhuzamos tiszszetev6i6t.A vekior6bra szednt:

I^e',= 30N- h -poN - zg sin30"

ahotp oN = 1tr (mgcos30") = (0,3)(2ke{r,sTj f "* lo' I = s,l N

r

'

rzgsinro" = (2ke)l9.84 ksin30") = s.sN
\ s' ,/

€s

(

,

iey

N\

2 F , = 3 0 N - l 4 9 l : l x - s . l N - e , SN = [ 1 5 , l4- 0r ] N
m/
\
(aholazr tdvols6got
meterben
m6rjiik).

A E-( ered6 er6 a rug6er6 miatt az r tlivols6g fiiggv6ny€ben line6risan v6ltozik. Mivel -r = 0 helyen a kezdeti 6rtdk

k a rug66lland6, po a test 6s a
tejt6 kdzdtti csrisz6sfrl6drisi
egyiitthat6.
.$

k
rrg siq30'

kx
ppN rng cos 30.

= [ts,t-+o(o)]=l5,ttt.
(r,"ou)o
az x:

L)

b) A test vektor6bnij a

0,2 m helyen felvett 6rt6kepedig
F"*d6= [15,1-40 (0,2)]= 7,1P

Ezert az er6 iiltal vegzett munka a fenti line6ris fiiggv€ny alatti tediletnek ezen hat6rok kiiztitti resze:
A t e g l a l a pt e r t i l e t e :
A h6romsziigteriilete:

=1,42N.m
7,lNx0,2m
:
0.80 N.m
1/2 x 8,0N x 0;2 m
A teljeste ilet :2,22N.m

Behelyettesitve ezt az 6r16keta (6-18) munkat6telbe, azt kapjuk,
hogy

lAz ered6er6 munk6jal= 4.29

Atrendezve:

2
'=

Elv6gezvea gyiikvon6st:

2

-

l

2,22Nm

^f . )t
=^" '^ S
;1
lu"

,=.flffi=,.0,.
|

\ s /

s

Megoldis integr616ssal:
Az ered6 er6 munk6ja (a gdrbe alatti te ilet) a

w = J[ r oed6 d r
integr6llal is meghatiirozhat6.Mivel mind F, mind dr az ;r tengely
pozitiv ir6ny6ba mutat 6s cos 0" : l, ez6rt

6b-

r6zol6saa koordin6ci6s rendszerben.

6-25 6bra
A 6-14 p6ld6hoz.

7 2 2 N m= t ! m v ' - ! ^ r ^ ' I
2
2
fr
I
2.2211-=ll12ksyvr-01

1

c) A tesfe hat6 ered6 er6 E{

0,2

,,,-, ,^ | ,
W = I r \ dx= Jltt.l-+url4x
0

Elvlgezve az integr6l6st (GJI fiiggelek) 6s behelyettesitve a hatiirokat, ad6dik hogy:
r

^10,2m

ttt=lrs,lx- 20x'I o

= [r,oz- o,a]-o= r,zzNm

A mesoldiis tov6bbi r6szeazonosa fentiekkel.

6.8Belsf energiaforrisok
Egyes esetekbena rendszenel kiizdlt energia forr6sai nem nyilv6aval6ak'
Tekintsiink pl. egy vizszintesen gurul6 kocsin elhelyezked6 kisl6nyt. Ha a
kisl6ny irgy jiin mozg6sba,hogy elliiki mag6t egy rdgzitett falt61, akkor,
amrnt azt a 6-26 6bra is mutatja, a kiils6 er6 l6nyeg6ben a kisl6ny-kocsi rendszerrehat. Ugyanakkor, noha a rendszermozg6si energi6hozjut, az Ft kiils6
er6 nem v,igez munkdt, hiszen a fal elmozduldsa zdrus. Hontan sz{mazlk a
mozg6si energia? Ebben az esetben a kisl6ny izmainak a munkij6t6l- Az
energia rnosl bels6 forr6sb6l sz6rmazik. A helyzet bizonyos 6rtelemben ana169 azzal, amikor egy osszenyomottrug6t engediink munkav6gz6s kiizben
,,sz6tugrani".
A bels6 er6k munk6j6ra rijabb p6lda a guggol6sb6l vat6 fel6ll6s A graviti4ci6spotenci6lis energianiiveked6s6tebbenaz esetbennem a talaj 61ta1^
l6bainka kifejtett kiils6 er6 munk6ja fedezi, hanem izmaink belsd mrultkavlpzlsfbll

szdrmazik.

6-26 hbra
Az 6bra olyan kiiliinleges esetet mutat,
amikor az F1 kiils6 er6 nem v6gez
munk6t a rendszeren. A rendszer
mozgrisienergirij6ta kisliLnyizomtev6kenys6ge 6s az ehhez sziiks6ges
bels6 enereiaforr6sokfedezik.

4

A kezdetbennyugalomban
tev6 kisliny hgy jiin mozg6sba,hogy elliiki mag6t a
riigzitett falt6l.

b) A kisl6ny-kocsirendszer

vektor6br6ja.

brobdingnagi Gulliver

lilliputi

A testsily a hosszm6retek
harmadik
hatviinydvalv6ltozik,mig a csontok
szil6rds6gaa line6ris m6ret n6gyzet6vel ar6nyos.Ez6rt ha a tesl hosszm6rete n6, a niivekv6 sr6ly tartisdhoz a
csontoknaka lesltiimegb6l egyre nagyobb 6s nagyobb rdszt kell
elfoglalniok. 86r az 6br6n l6that6
l6bak hossz6nakaz ar6nya I 6s 12
kiizittt v6ltozik, itt az egyszerlslg
kedv66rt esvenl6 hosszrinakraizoltuk

Egy ember k6t embemyi sirlyt k6pesa
vAlldr megtartani. A m6retar6nyra
vonatkoz6kiivel-keztet6ssel
arrajuthatunk, hogy a lilliputiak l6tvrinyos
mutarvdnyra
k6pesek- 24 tirsuk s6ly6t birj6k el, mig az 6riris
brobdingnagiakb6lhatan kellenek
ahhoz,hogy egy€tlentixsukat felemelj6k.

Felugr6sktizben izmaink a ttimegkdegYenl6
emelked6s€vel
z6ppontunk
t6vols6gonv€geznekmunket,b6x
kiizbentalpunk mindv€gig 6rintkezik
a talaijal.(L6sda 10.4ttimegkitz6ppontr6lsz6l6fejezetet.)A tomegkitzeppontily m6don szerzettkinetikus
energi6ja,miutiin a talajt6l elv6lva
felemelkediink,helyzeti eneryi|v6
alakul. A m€retaninyokb6lad6d6
gondolahnenetarra vezet,hogy afelugrdsmagassdga
figgetlen az ugr6
ksftnek m4reftt'l. Az atl6t6kfelugemelik
r6skorkb. I m magass6gba
(ez a testmagastiSmegkiiz€ppontjukat
s6gnakmintegyfele).A lilliputiak
azaz testmagasugyanilyenmagasra.
s6gukhatszorosdrak6pesekfelugrani.
Emiatt a brobdingnagi6ri6sokviszont
csak huszonnetesfinagass6guknak
gyedr6sz6tk6pesekugrani,ami nem
Az
lenyfgdz6telj€sitm6ny.
tuls6gosan
j6l
a
IiSNenyI;
L
ezt
a
6llatvilSg igazolj
a
200-szoros6ra,
bolhatesthossziinak
a kutyaazonban
sziicske30-szoros6ra,
tud felugrani,
mercsak2-3-szoros6ra
nem
egyaltaliin
mig az elefrlntugr6sra
k€Des.

A p€ld6kmutatjdk,hogy pusztrina kiils6 er6k frgyelembev6telegyakrannem
elegend6a folyamatbat rlszftev\ iisszesenergiaforr6sfelderit6s6re.A munkatetelbena bels6 energiaforr6sokl/, munk6j6t is figyelembe kell venni,
azaz

tx
lw,u**+wuf=

(6-26)

6.9 A teljesitm6ny
Sok esetbennem elegend6,ha azt 1udA teljesitm6nya ,,munkasebess6ge".
szerezegy test,hanem
juk, hogy a munkav6gz6s
hatils6ramilyen sebess6get
Nemdrd€mesazt is tudni,hogy milyen gyo$anjutott ehheza sebesseghez
csak a munkav6gz6ssor6n 6tadott iiszes energia 6rdekelhetbenniiLnket,hakiiliin is figyelmetErdemelEgy gepsebess6ge
nemgyakrana munkav6gz6s
kocsit ak6r a m6kuskerekethajto aranyhdrcstigis felemelhet n6hAnymeter
muga$a.,az emel6srem6gis tiibbnyire olyan g6pethaszn6lunk,ahol a folyasokkal nagyobb Az ipari t'irsadalmakban
mat gyorsabb,a ,,munkasebess6g"
a t€ljesitm6nyfogalmakiiliiniisen fontos szerepetj6tszik.
Induljunk ki az elemi munka
LW =FLr
definici6j6b6l,aholAll az F er6 6ltal a kicsinyAr elmozdul6ssor6nvegzett
kicsiny(elemi)munka.Ha a Ar elmozdul6sIt id6 alattktivetkezikbe, aka
kor a munkaid6belisebessege
A,W ^ LT

iisszefiigg6sseladhat6meg. Ha a At idlti'rtam zerushoztart, megkapjuk a P
teljesitm6nydefinici6j6t;
Ar)
LW
r=I*?
= F rl I r . * J = F"

TEIJESiTMf,NY

l^ dw
1

d

t

IP:F'V

(6-27)
(6-28)

J6l haszniilhat6 fogalom az 6tlagteljesitm6ny is, amit irgy kapunk'
hogy a hosszabb id6 alatt v6gzett munk6t elosztjuk az eltelt id6vel:
Munka
.,'=-iE-

(6-2e)

A teljesifin6ny m6rt6kegys6ge az Sl-rendszerben N.m/s, vtgyis J/s, amit
watt-nak (W)' neveziink. A watt 6ltal6nosan haszndlt tiibbszdrdse a kilowatt
(kW), ami 1000 watt. R6gebbi, de n6ha m6g ma is el6fordul6 teljesttm€nyegys6g a l6er6 (hp), amit eredetileg egy 6tlagos erejii 16 6ltal hosszabb ideig
szolgaltathato teljesitm€nyk€nt defini6ltak. (Val6j6ban a lovak tiibbs6ge enn6l kiss€ kevesebbrek6pes, mig egy ember rdvid ideig ezt meghalad6telj€sitm€myel is dolgozhat.) A l6er6 definici6 szerint:
I hP = 746 *on'
de 6ltal6nosan haszn6lt gyakorlati szab6ly, hogy I hp=374 1*. Bdr a kilowattot 6ltal6ban elektromos egys6gnek tekintik, term6szetesen b6rmely miis
egys6ghez hasonl6aa a fizika minden teriilet6n haszn6lhat6. Manaps6g a
g6pkocsik teljesitm6ny6t is a l6er6 helyett inkdbb kilowattban szok6s megadni. (Erre Magyarorsz6gontdrv6ny is kiitelez.) A teuesitm6nyegys6gekhaszn6lat6ban regebben szok6sos kiiliinbs6gtetehek titrteneti okai vannak, az
elektromos eszkdziik k6s6bb fejl6dtek ki, 6s akkor a metrikus rendszer m6r
ellaiedl, ezerl ezekrc vonatkoz6an a l6er6t sohasem haszn6ltAk.
Szokisos energia (6s nem teljesitm6ny) egysdg a kilowatt-6ra (kW.h), ami
megegyezik azzal a munk6val, amit egy 1 kW 6lland6 teljesitm6nyii berendez6s I 6ra alatt v6sez.

mozog.A viz
Egy farmotoroscs6nak16 km/6 6lland6sebess6ggel
ad le a motorkW-ban?
ellenalllsa70 N. Mekkorateljesiftnenyt

MEGOLDAS
Mivel a cs6nak egyenletesenmozog, a motor hirz6ereje pontosan
egyenl6 a viz ellen6ll6 erej6vel.lgy a motor teljesihn6nye:
P=F.v=F.v

c o s0 ' = F

v.

Behelyettesitve az adatokat
nbz6nitnsi i6ye26

. l r r l I

P = 7 0N . 1 6 + I - - + - | = 3 1l . lw a t t = 0 .|3k1w
o
l^-KmI
lJ'o ' I
o ./
\

Egy 60 kg tiimegii fiir 2,5 s alatt rohan fel a 3 m magass6gir l6pcs6soron. Mekkora 6tlagos teljesitmenyt fejt ki?

"

sk6t feltal6l6r6l,a g6zg6pfeltal6l6jir6lneveztdk
Az egys€getSir Jarneswatt (17361819),
el. Watt figyelernremelt6 ercdm6nyek€t6rt el a kemi6ban,a metallurgiaban6s ezeketals az ilj gepek tervez6s6ben.Renkalmazta, a mechanikai mozgAsoktanulm6nyoz6s6ban,
geteg szabadalom,kdzttttnk a gepek sebess€gszab6lyzojdra
vonatkoz6 fiiz6dik nevehez.
watt sikeresiizletember is volt, egy koll6g6j6val v6llalatot alapitott s vegol gazdag6mberk€nt vonult vissza.A g6zg6ptiik€letesltds6velkapcsolatostevekenysdgetazonbanegeszen
83 €veskodban bekiivetkezetthal6l6ig fol)'tatta.

MEGOLDAS
Felt6ve,hogy a frir 6lland6sebessEggel
fut, kinetikus energi6janem
yfiltozik. L(bizmai azonbanmunkit v6geznek,s ez a munka a helyzeti energianiivel6s6reforditodik. Az 6tlagosteljesifin6ny:
^
-

I

Munka mph
d d r

Az adatokatbehelyettesitve
/
-\
(60ke)le.8 , l(3m)
Nm
s- '/
\
=796
=796 1ry
e.,
-' =
(2,ss)
s

6.10A hat{sfok
A gdpeket 6ltal6ban arra haszn6ljuk, hogy valamilyen energiafajt6t hasznos
munk6v6 alakitsunk. A surl6d6s miatt azonban a g6pek 6ltal vdgzett munka
mindig kevesebb,mint a g€p 6ltal felhasznSltenergia.A gepek T hat6sfoket az

Agep4
hat6sfoka

Hasznosmunka

(6-31)

Felhaszni4ltenergia

iisszefiigg6ssel defini6ljuk. A hatiisfokot gyak:ran sziaalfkban adjuk meg;
szdzal6koshatisfok:n 100Vo.

Lejt6s sz6llit6szalagot3 kW elektomos t€ljesitm6nyii motor miikiidtet. A szalag apr6ra tiirt kiivet sz6llit 10 m magasra 40000 kg/m
Mekkora a rendszerhat6sfoka?
sebess6ggel.

MEGOLDAS
A sz'llit6szalag iitzl 1 s alatt v6gzettmunka

= l0sel
s

A benipblt energia m6sodpercenk6nt 3 kW = 3000 J/s, azaz a hatr4sfok:
n=
'

--a m6sodoercenk6ntv6szett
-"'-.--r-'--'-----o----"munka
a mdsodpercenkentlelvett energia

=

1089-J / -s
---3000 J /s

=0.363 vasy 36,39/o

6.10A hat6sfok

i'

ndvekedest
RalphLappA logaritmikussz6zadcimii
Erdekesen
t6rgyaljaaz exponenci6lis
kdnyv6b€n(EnglewoodCliffs, N.J., PrenticeHall 1973).Hasonl6anerdekesAlb€rt A
elfeledettgydk€rei"c. cikke (AmericanJoumalof Physics46,
Bartlett,Az energiavals6g
jijv6" c. cikksorozata,
amelyeta
876 l1g78Des a sz.en6sz6rakoztat6,
,Az exponenci6lis
The PhysicsTeacher![ , 393(1976)-t6l]1.23 (l 979)-igteded6szimaibanjelentetettmeg.
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6-27 6hra
A kiildnbtiz6 energia.italakit6k tipikus
hat6sfokaa 99 %-os. nagy hat6sfokf,
hatalmas elektromos gener6torokt6l az
5%-n6l kisebb hatisfokir izz6l6mp6ig
terjed. (Forr6s:,"42 energiadtalakit6s"
CtaudeM. Summers,Copyright 1971
Amerikai Term6szettudom6nyos
Egyesiilet, Minden jog fenntartva.)
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6.1I Er66tvitel
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6-28 6bra
Az Androm6da Tiirzs c. novell6ban
(Knopf, 1969) Michel Crichton az
exponenci6lis ntivekedest a kiivetkezd
p6ld6val illusztr6lja. EWeIlen E. k6li
bakt6riumsejtide6lis ktiriilm6nyek
kiiziitt hrisz percenk6nt oszt6dik.
Crichton arra a kiivetkeztet6sre jut,
hogy ilyen niiveked6si arrhy mellett,
szabiilyoz6s n6lkiil egyetlen E. koli
bakt6riumsejt m6r egy nap alatt a Fiild
tdmeg6velazonostiimeg(i 6ri6steny6szett€ fejl6dne. (Meglegy6s: az
ehhezsziiks6gesid6 val6j6ban ink6bb
k6t naD.)

6.11Erf{tvitel
Sok olyan berendez€s,egyszerf g6p l6tezik, amelynek segitsegevela kis er6k
6tatakithat6nagy er6v6. Term6szetesena semmib6l most sem hozhatunk
l6tre valamit, az eszkdz 6lt^l vegzett munka, ha a srirl6d6s elhanyagolhat6,
egyetll zz iltalunk v6gzett munk|va| azaz ha a kis er6 hosszit titon mozdul
el, akkor a nagy er6 csak riivid tivols6gon v6gezhet munk6t. A 6-29 i,}la
n6h6ny ilyen er66tvitelre szolg6l6 egyszer{ g6pet mutat.
Az egyszerii g6pek j6l jellemezhet6k az er66tviteli t6nyez6vel, ami azt
fejezi ki, hogy h6nyszoros6ran6velik a munk6t v6gz6 szemdly 6ltal kifejtett
er6t. Az egyszerl g6pekkel tiibbnyire neh6z terhet emeliink fel kis er6vel- Az
egyszerfs6g kedv66rt ebben a fejezetbet a tov6bbiakban a munkiLt v6gz6
szem6ly6ltal a g6pre gyakorott er6t riividen er6nek (F),a g6p 6ltal megniivelt er6t pedig a tr4rgy s:f;lyira utalva tehernek (F ) nevezzik.

A kiiziilt becsl6sigen mertdktario, a vilagszerteelt€rjedt adatok magasabbak,6s val6ban'
ha figyelembevesszik a fejl6d6 onz5gok komoly modemiz6l6d6siig€ny6t' akkor az enerval6szinilegoagyobbadnybann6
giasziikseglet
i989-ben p6ld6ul a F6ld nepess6geneknaponk6nti n6vekedes€durvan 230000 i6 volt'
Gonaloljunkcsak arm, mi minden sziiks€gesaz 6let kiil6nbiiz6 teriiletein az eg' naP alau
eltartis6nak fe.dez6s6re.Tdbb mez6gazdasAgit'eriiletet
b€kiiv€tkez6 n6pess6gszaporulat
kell megm(velni az 6lelmiszer megtermeles6re,tdbb €nergia kell, ij munkahelyeketkell
nyitni a termel6sniivel6s6re,s az oktatdskdltsegeiis nagyotemelkednek.

T6nyleges
erdawltell
l€nyez6

r.B.A.r.=teY=+
rh
ero

(6:32)

g6p suIdedlis esetben,amikor a sirrl6d6selhanyagolhat6(6s az egyszerf
ly6t6l is eltekinthetiink),fenn6ll,hogy
A befektetettmunka = A v6gzettmunka
Fpu = Fpo
Ft

vagyrs

Fb

=xb
xk

A mozg6 csiga
vektor6bnij a:
F :F

H

Y

b) A mozg6csigavektordbrdjamutatja,hogy az adott
a.) Az emel6ide6liser66tvitelitenyez6jea karokhossz6rendszeride6lis er6 titel|' 6nyez6ie 2 (Az 6ll6csiga
egyezikmegAz tlsszefiigg6st
rnak(.,I l., zndnybval
csakaz er6 ir6nybnv6ltoztat,hogy kiimyebb legyen
Kijefedezrefel az i.e'2' szriaadban
Archimed6sz
az eszkiiztkezeini.Ha az 6ll6csig6telhagyjuk6s a bal
lentette: ,, Adjatok egy szil6rdpontot eskimozditom a
oldalikiit6lszdrat hrizzuk,az er66tviteli t6nyez6kett6
hely€r6l a Fiildet".
marad.)

d) A differenci6lcsigak6t kiiliinbtiz6 rR,6sR, sugaro
c) A csavarosemel6miiktidtetesekora csavartengelyekoncentrikusaniisszeer6sltettcsig6b6l6s a k6penlett6l m6rveR hosszus6girkaron fejtiiLnkki vizszintes€s
hat6 m6donrajtuk 6tvetettfolytonos l6ncb6l 61l A
a karramer6legeser6t. Egy teljes fordulattal a csavarcsie6konl6v6 fogaknemengedika liincotmegcsuszi magass6g6val
ra er6sitetttehera menetemelked6s
ni."Azegyikl6nc6gataz ebrAnl6that6m6donlefel6
/h'
t"riit f"U"UU.e, lO"6liser66witeli t6nyez6 2rRT
i.rrzuuu'if teherfJlemelkedik' Az eszkiizideiiis er66tviteli t6nyez6je 2R2I (R2 - Rt) , a tinyez6 igen
629 6branagylehet,ha a sugarak.R,- X, kiiltinbs6gekicsi'
Egyszerflg6pekegynelnagyobber66tviteli t6nyez6vel'

Az er6 6s a teher halis6ra l6trejdv6 elmozdukisok ariny6t ideilis er66tviteli
t6nyez6nek nevezzijk.
'd:ili:
,.
er66tviteli
;;;;rt

Az er6 hatiisiiral6trejijv6elmozduli4sa- .r,
LE.A.r.-ffi=-'
A teherhatds6raletrejdvdelmozduldsa r*

(6-33)

Altal6nos esetben, (amikor a srirl6d6s nem hanyagolhat6 eI), az egyszerf
Eepek n hat6:fokq:
A vegzettmunka
'

A befektetettmunka

Ftxt

Fk I Fb

T.E,A.T.

F$t

xu/x*

I.E.A.T.

Az egyszert gdpek miikdddsdnek tanulmdnyoz6sakor gyakran hasznos mag6nak a gdpnek a vektor6br6j6t felrajzolni.

qrr

rlh

\il/
'l#i-l
rI

o ! l-ll-ll aI

_!
3

1.fl.]
\li/
{

E

Tekintsiika 6-30 6br6nl6that661166s mozg6csig6b6l6116rendszert.a) Hat6rozzukmeg az ide6liser66tvitelit6nyez6t!b) Ha egy
i/:100 N-os terhet 40 N er6vel tudunk felemelni.mekkoraa
t6nyleges
er66tvitelitenyez6?c) Mekkoraa rendszerhatdsfoka?

6-306bra
A 6-18 p6ld6hoz.Amikor az F er6vel
hfzott kiitel v6ge y t6vols6ggal lejjebb
keriil, aklor a mozg6 csig6t tano kiitetek mindegyike y/3-mal r6vidiil
meg.

MEGOLDAS
a) Ha az F htz6er6 y hat{sira a k6t6l v6ge y tiivolsrignyira mozdul
el lefel6, akkor minden ktit6l6g y/3 hosszirs6ggalriividiil meg.

iev
Az er6 okozta elmozduliisa

I.E.A.T.:

= r =3
v/3

A teher okozta elmozduliisa

b) A t6nylegeser66*itelt tEnyez6:

A teher 100N
A z e r 6 4 0N
c) A hat6sfok
T.E.A.T. ..._
2,5
=
= 0,833vagy 83,3 V"
n' -_I.E.A.T. 3

0sszefoglahrts
A munkaaz energiaegyik rendszerr6l
a m6sikratdrt6n6 6tvitel6nekegyik alakja; amikor olyan er6 hat,
amel)'neka mozgdsir6ny6ba es6 6sszetey6jenem 26rus.Az F d.lland6er6 Ar elmozdul6ssorin veszeltAW
munk6jadefinici6 szerint
All/ =F . Lr,

arz= lrllarlcos0
ahol 0 az er6-6s az elmozdul6svektorok 6lto,lbezift
szdg.Der6ksztigiikoordin6trikban:

Lrf = F,N+ F,Ly+ F"Lz
A wiltoz6 er6 mttrrkhjit a

y=

lrar

I H a a z e r 6 6 a zI

I

elmozdulis
ininva w = t rga,
l--;
azonos

L
I
tisszefiigg€sadja meg. Grafikusan a munka az F(x)
giirbe alatti teriilettel halirozhat6 meg, ahol a tengelyekenfelm6rt mennyis6gekm6rtekegys6g6t
is figyelembekell venni.

Az energia jellegzetes tulajdonsdg6tM energia
mesmaradasdnakelve fejezi ki' Ennek l6rryege az'
hoi energia nem hozhato l6tre, de nem is sema
miiitt et6 tieg, csr,p6negyik energiafajta6talakithat6
kiia
Eddig
feiezetel')
a
7'
l6sd
(B6vebben
mdsikba.
vetkez6energiafajtlkkal fo glalkoztunk:
Mozgisi kinetikus energiazK =!mv' ' az m
tijmeg mozg6sakiivetkezt6benjiinl6tre' A mozg6si energiamegegyezikazzala munk6val' amit
z6rusracs6kken'
i testv€giz, mialattsebess6ge
fizikai elrendez6rendszer
egy
energia:
Ilelyzeti
Fajtr4i:
ktivetkezm6nye
a
d6s6nek
Gravit6ci6sPotenci6lisenergia:
g = asY ahol U"=0 az Y = 0 helYen'(Itt
t"it"ttrii, ttogyg'6ttand6) A helyzetienergia z6russzintj6tmindigki kell jeliilniink'
I
--!kx'
z Hookel6winy'
Rug6energia:(/.
nek (F, : -kx) elegettev6 rug6ka' ahol /r a
rug6dlland6 6s x a rug6 hossz6nakmegv ltozlsa a nyugalmi helyzet6hezkepest
sordn'
ak6rnyujtris,akririlsszenyom6s
Bels6energia:E,=frx Gyakliar.termikus energi6nak is rLevezzitk6s a mechanikai rendszeiekben a sirrl6d6si er6 munk6ja nyom6n keletkezik. Az atomok 6s molekul6k vEletlenszerii
mozg6a6valkapcsolatos mozg6si 6s helyzeti
energiaiisszege.
A nunkat6tel pontszer( test eset6ntetsz6leges
fotipusir er6hatdsokm"ll"tt k6t egyen6rt6kiialakban
galmazhat6meg:
[AEF ered6erd munkija] -, Lrf = LK
a Pontszerfitesten I
I
Mdsk6nt:

Adott Fk kiils6 er6 6ltal
a testenvegzettmunka
(ez az er6 kiiliinbiizik
azokt6l,amelYekmunk6j6ta jobb oldalienergiatagokkalmfx figy€lembevettiik)

LWr = AK + LU c +
+ LU,+L,,

A P teliesltm6ny a munkasebess€ge'

^ d w

r=-

dt

amit a
P=F

d"=F
dt

t

alakban is felirhatunk.
jelleAz egyszerii g6pek a kiivetkez6k6ppen
mezhet6k:
Az 4 hattsfokot zz

( eYzlcansziza- \
I l6koshatisfokot I
ami I
A befektetettmunka I adunkmeg,
4100% )
[
A vegzett munka

ar6nnyaldefini6ljuk.
L t6nytegeser66witeli t6nyez6definici6 szerint:
'l'

F d T =-

A teher
Az ero

Az ide6lis er66tviteli t6ny€26:
Az er6 okozta elmozdulds
A teher okozta elmozdul6s
Jegyezziik meg:
T . E .A . T .
n. = I.E.A.T.

Kirdisek
ere1. Mondjunk p6ld5t arra, hogy egy mozgo teste
6s
m6gdO erb haf egy adott id6intervallumban
!
sincsmunkav6gz6s
2. Mondjunk tegateUUot p6ld6t a lak6szob6nkban
lezajl6 energia.italakul6sifolyamatokra!
sebess6gf. ngy food uZgetekiitittt goly6 egyenletes
munk6t
Mekkota
gJr'ui"."i"t"J torp6ly6n mozog
i€sez esv fordulatalattaz ered6er6?
jel. uiiv"nlttas' a fuik6ban hasm6latost6lelt6r6
lentesevan a teljesitm6nYsz6nak?
van
- Mon junk p6kl6t olyan rendszerre'amelynek
5.
Elimpulzusa!
ered6
energ6ja, de nincs
.*gi"i
renimpulzussal
amely
olyan rendszer,
t6pz-ettretO
dikezik, de mozgdsienergidvalnem?

hogy a
6. G6pkocsiprospektusalapj6nellen6rizztik'
gyirto osszeitlAsrily-, gyorsuhis-6s teljesitm6nyadatokatkiiziilt-e.
liftezve
7. MagasEpiiletfels6 emelet6r6la fiildszintre
eneraz
ez
lesz
HovA
csdkken'
energi6nk
helyzeti
gia?
gravit'i8. 6sillagrlszatimeretekbenmilyenek a Fitld
ci6s ter6nekekvipotencidlisfeliiletei?
rug6trtigzilettiinkebben
9. Ecv er6sentisszenyomott
feloldottunk'Hov6 len
savban
-ajd
oi"tyt"t"U.n'
a rue6banrirolt helyzeti energia?
10.
-- K6tiegyenlo tiimegfi testet er6s rug6val kittitttiiLnk
hogy
ilssze,?ajd a rendszerta padl6ratettiik irgy'
fels6
a
- "gylt iltt a m6sik felett legyen' Ezutii'n

Feladalok

testnel fogva dsszenyomtuk a rug6t, majd hirtelen
elengedtiik. Lehets6ges-e,hogy a fels6 test felftrtia Lz a,ls6t a padl6r6l? Mekkora ered6 er6 hatott a rendszerre? Vegzett-e munk6t az ered6 er6
(azazvolt-e elmozdul6sa)?
fl. A 6-31 6bra egy rosszul mfkiid6 csigasort mutat.
Mi a hiba? Mi titrt6nne, ha a kiit6l szabad v6g6t
rtigziten6nt?
12. Egy dobozb6l - ami egy egysze{i g€pet rejt - k6t
ktit6l 169 ki. Azt tapasztaljuk,hogy az A kiit6l v6g6re akasztott l0 N sirly a B kdt6len 30 N terhet
tud egyensflyban tartani.Tegyiik fel, hogy a sirrl6d6s elhanyagolhat6.Mondjunk n6hriny lehet6seget
arra, hogy mi lehet a dobozbanl
13. Tegyiik fel, hogy az el6z6 feladalban az A ktit6len
v'gzett 20 J munka 6r6n a gep l8 J munk6t v6gez.
Mekkora a halisfok? Mekkora a g6p er66tviteli t6nyez6je'!

l5l

6-316bra
A I 1.k6rd6shez

Feladatok
6.2 A munka
6AJ Mekkora munka 6r6n vibet6 fel 2 tonna t€t6cser6p
a ibldszintr6l a 9 m magastet6re?
6A-2 Egy fiir a vizszintessel25"-os sziigei bez6r6 kiit6llel €rdes, vizszintes talajon, egyenletes sebess6ggel
huz egy l6d6t. Mekkora a kiit6ler6, ha a fiir 5 m-es irton
1,2kJ r.']I'lnk'tvegzen?
6A-3 Egy sz6llit6munk6s27 kg-os burgonyazs6kotvesz
a v6ll6ra, vizszintes irton elviszi 40 m trivols6gba,majd
a talaj felett I m magasanlev6 kiskocsi plat6j6ra teszi.
Fizikai drtelembenmennyi munkat v6gzett?
64-4 Motorvonat mozdonya 8 x l0a N vizszinlesercivel, 6lland6 sebess6ggel27 km t6vols6gbahizza a szerelv6nyt.Mennyi munk6t v6gez a mozdony?
6A-5 Egy kert€sz 6lland6 sebess6ggelhizza fel a 7 m
m6ty kritb6l a 14 kg-os vizesv6driit. Mennyi munk6t
vEgez'l
68-6 Egy ember 30 kg-os dobozt emelt a fiil&61 1,5 m
magasba,6lland6 sebess6ggel.a) Mennyi munk6t v6gzett M ember'l b) Mennyi munk6t v6gzett a gravitiici6s
er6? c) Mennyi az ember 6s a gravit6ci6s er6 munk6j6nak tisszege?
6.3 Viltoz6 €rd munk6ja
64-7 A Hooke-tdrv6nynek megfelel6en viselked6 rug6
megfeszit6s6hezsziiks6geser6 0-16150 N-ra n6, mikiizben a rug6t nyrgalmi 6llapotb6l 12 cm-rel kihtizzuk. a)
Mekkora a rug66lland6? b) Mennyi munk6t v6geztiink a
rug6 megnyrij Lisa sordn?
6B-8 Egy rug6t nyugalmi 6llapotb6l 4 J munka 6r6n
10 cm-rel nyrijthatunh meg. Mekkora munkavegzes
sziiks6gestov6bbi 10 cm-rel val6 megnyirjt6s6loz, ha a
Hooke-tiirvdny mindv6gig 6rv6nyben marad?
6E'-9 A. 6-32 6bra k6t kiiltinb6z6 rug66lland6jir, Hookettirvdny szednt viselked6 rug6b6l 6116rendszert mutat.

a) Bizonyitsuk be, hogy a rendszeregyetlen, fr + f, rug66llaad6ji rug6val helyettesithet6! b) A rendszerben
t6rolt teljes energia h6nyadr6szet6rol6dik a &, rug66lland6jri rug6ban?

6-32 fibra
A 68-9 feladathoz
68-10 Egy rug6 6ltal kifejtett er6 a Hooke-tiirv6ny heIyett az F = 4d tiirv6ny szednt v6ltozik, ahol & = 200
N/m3. Mennyi munk6t v6gziink, mig 0,1 m-r6l 0,3 m-re
ny'ijtjuk?
6.4 A mozg6si energia 6s a munkat6tel
6A-11 Milyen magass6gb6lkellene szabadonesnie egy
gdpkocsinakahhoz. hogy ugyanakkora mozgiisi energi6ja legyen, mint amikor 100 km/6 sebesdggelhalad?
6A-12 Egy l5 g ttimeg( goly6 a fegyver 72 cm hosszris6gri csdv6ben780 m-/ssebessegregyorsul fel. A munkat6tel felhaszn6l6s6val halirozzuk meg a goly6t gyorsit6 6tlagoser6t!
68-13 Egy 2 kg-os titmegpont a 6-33 6br6n l6thato
helyt6l fligg6 F(x) er6 hat6siira mozog. a) Mennyi munkAI vegez az er6, mig L test az x = 0 helyr6l .r : 2 m-re
jut? b) Mekkora munk'I vegez az er6 az x= 2 m-t6l az
r = 6 m-ig tzrt6 szakaszon? A munkat6tel segits6gdvel
hatarozzuk meg a test sebess6getc) az r = 2 m pontban,
d) az;r = 6 m pontban!

' J . 2 3

6-336bra
A 68-13feladathoz
6B-14Egy1,5 kg-os t6gla lezuhanegy magas6piilet
tetei€rOl]ir'tetkoramunkAtv6gezrajta a gravit6ci6ser6
a mozgdsels6k6t m6sodPerc6ben?
goly6 fa6B-15'Egy5 g tiimegii,600 m/s sebess6gii
Energetla)
f6ba
a
hatol
mdlyen
4
cm
tiirzsbecsap6dva
a goly6t
meg
hatirozzuk
alapjdn
kai megfontol6sok
lassit6itlagos sfrl6d.isier6t! b) Felt6ve,hogy a sirrl6d6si er6 6ll-and6,hatilrozzukmeg, hogy mennyi id6 telt
meg6ll6s6ig!
el a goly6naka f6baval6 behatol6s6ba
6.5A helyzetienergia
169
6A-16Egy 4 kg tiimegf csill6r50 cm hosszirl6ncon
energi
helyzeti
Mekkon
a 3,6 m magasmennyezetr6l.
6ja van a csilli,rnaka) a padl6hoz,b) az 1,2 m magas
asztallapjahozk6pest?
6A-17A'fiird6szobaim6rleglapjaegy 780N stilyf ember alatt 8 mm-t siillyed. a) Mekkora a m6rleg rug6jtinak 6lland6ja?b) Mekkoraaz tisszenyomottrug6ban
tirolt potenci6lisenergia?
6A-18'A gyerekekkedvesid6tiiltese'hogy cip6ik talp6ra rug6t ei6sitve s6Lllnak.Egy gyerek mindk6t 1tib6r-a
teljesin egyforma,a Hooke-tiirvenyt ktivet6 rug6t er6k6sit"tt. ngy iaUo" allva a rug6 a nyrgalmi hossz6hoz
a
ebb6l
gyerek
a
Ha
iissze
oest4 Im-rel nyom6clik
'helyzetb6l
holpontt6l
fels6
6s
a
felugrik,
fiigg6legesen
20 cm+ esik, miel6tt a rug6k 6rintkezn6nekMekkora
ha a fenti
Lsz a rug6k maxim6lis tisszenyom6d6sa,
vlsszaa
esll(
egyszerre
l6b6val
k6t
gyerek
a
helyzexb6l
gyereken
lees6
holtpontb6l
fels6
ptm"Ltit:
A
t taltuf
etera giavitrici6s er6 munk6t v6gez' Hov6 lesz ez az
gia?)
6.6A termikus energia& a sfrl6d6s
6A-19 Egy 40 kg-os gyerek 4 m fiigg6leges szintki'itertOnUsegrt-vid,Am
farki csirszd'incsiszik le Mennyi
gyerek
3
a
ha
miatt'
a surl6dris
ritu, in.rgiu teitOOott
v6g6re?
6rkezika csirszda
m/ssebess6ggel
6A-20 Egy 20 kg-os, vizszintes padl6n fekv6 dobozt
er6vel 4 m t6vols6gbahuztunkel' A
f = SOliuir"ri"ti.
doboz 6s a padl6 kiizittt a csrisz6sirrl6diisi egyiitthat6
O,zOo.vf"*kl(otarnuot et vlgzett a) az F er6, b) a dobozdora hat6 csrlsz6srirl6d6si er6? c) Hatitozzrtk meg a
a
Mekkora
d)
a
munkat6tellel!
boz mozg6sienergi6j6t
dobozv6gsebess6ge?

6A-212 g tomegf papirvattacsom6t15 m/s sebess6ggel
feldobunk. A vattacsom610 m magass6got6r el az elhajitris helye felett. Mennyi munkdt v€gzett a l6gellen6ll'is?
68-22 Befagyott tavon egy gyerek a vizszintessel30oj6tsz6os sziigetbezdx650 N er6vel hirzza sz6nk6niil6
a j6g
kg'
30
tiimege
t6rs6t.A tdxs6s a szdnk6egyiittes
0,14'
egyiitthat6
6s a sz6nk6 kiizdtti csirsz6 sirrl6disi
meg,
hat6rozzuk
Energetikai megfontol6sok alapj6n
hogfa) Mennyi munk6t v6gzetta gyer€k,mig a kezdetbe; 6116sz6nk6t 8 m uivols6gba huzta? b) Mennyi
munk6t v6gzetta sz6nk6na surl6d6sier6? c) Mennyt a
sz6,nk6v6gs6 kinetikus energi6ja?d) Igazoljuk a munkateblt azzal,hogy megmutatjuk, hogy az er6k munkdjdnaktisszegemegegyezika mozgdsienergiamegv6ltoz6s6val!
68-23 A 6-34 ilorr' szeinl2 kg-os testet vizszirtes' 27
N nagys6girer6veltolunk fel egy 20"-oslejt6n A csuszasilirtOadsiegyiitthat6a lejt6 6s a testkiiziitt 0,180
a) Mekkora a teJ gyorsul6sa?b) Hat6rozzukmeg a kinematikai egyenletekfelhaszn6l6s6vala nyugalomb6l
abbana pillanatban,amikor3 m-t
indul6testsibess6g6t
c) V6laszoljunka b) k6rd6srea
felfel6l
tett meg a lejt6n
munkat6telalkalmaz6s6val!

6-34 S.}ra
A 6B-23 feladathoz
6A-24 A 6-35 6br6n l6that6 ciiliipver6 iit6fej€nek mozso tiimeqe2100 kg. A ciiliipverSvelhossz[ ac6lgereniat uetiinl a foldbe rigy. hogy a fej 5 m magasr6l szagerenda 12
badon esik a gerend6ra,s ennek hat6s6raa
cm-rel fur6dik beljebb a foldbe. A munkat6tel 6ifogalmeg'
mazotr v ltozetlrtr,k felhaszn6l6s6val hatarozzuk
az
\rt6fejre'
gerenda
a
hogy mekkora 6tlagos er6vel hat
mig a fej nyugatomba keriil!

gerenda

6-356bra
A 6A-24 feladathoz. CiiliiPver6
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6.7 A munkat6tel ritfogalmazott viltozata
6A-25 Egy asszony 1300 J munka 6riin hilz fel egy 12
kg-os viidrdt a l0 m mdly kritb6l. Mekkora mozg6si
energii4val 6rkezik a viidiir a felszinre?
64-26 Nyugalomb6l inditva, 6lland6 er6vel 6 m hosszri,
a vizszintessel 30o-os sz6get bez6r6, srirl6d6smentes
lejt6n 4 kg ttimegfi l6d6t hirzunk fel. A lejt6 tetej6re
6rve a 16dasebess6ge2 n/s. a) Mekkora kinetikus energi6hoz jutott a l6da? b) Mekkora helyzeti energi6t szerzett? c) Mekkora munldt vdgeztiink? d) Mekkora, a
lejt6vel p6rhuzamos er6t fejtettiink ki?
6A-27 200 N srilyri gyerek nyugalmi helyzetben 16v6,3
m-es k6telii hint6n iil. A gyereket bar6tja ugy hinza
oldalra, hogy a hinta kiitele 36,0o-ossziiget alkosson a
fiigg6legessel.Halfuozzuk meg a munkat6tel 6tfogalmazott alakj6nak felhaszn6l6s6val,hogy mekkora munk6ra volt sziiks6gehhez!
6B-28 A 6-36 6br6n l6that6 ember nyugalomi helyzetb6l indulva 2,4 m tiwols6gbahriz el egy 23 kg-os l;id6t
az 6rdes (pr = 0,5) padl6n. A l6da v6gsebess6ge0,6
m/s. A munkat6tel atfogalmazott v6ltozat6nakalkalmazitsival hat&ozzuk meg, hogy mekkora d.lland6 er6t
fejtett ki az ember!

0,6 m/s
t-*--f

l-

2,4m ______*l

6-366bra
A 68-28 feladathoz
68-29 Egy 50 kg-os l6da lecsriszik egy, a vizszintessel
30'-os sziiget bez6r6 lejt6n. a) Hal|rozzuk meg a graviiici6s er6 munk6j 6t, mig a l d^ 4 m-t csirszik le a lejt6n! b) Mennyi h6 (termikus energia) fejl6dik ezalatt,ha
a l6da5 m/s sebessdget6r el?
6B-30 A 6-37 6bra szerinti elrendez6sbenaz m=2 kg
tdmegii test z6rus kezd6sebess6ggelindul el [gy, hogy
ekkor a rug6 nyugatmi helyzetben van. A csiga 6s a
rug6 tiimege elhanyagothat6.A 2 kg-os test maxim6lis
{iigg6legeselmozdul6sa20 cm, ezulin a mozgds ir6nya
megfordul 6s a test a fiigg6leges iranyi rezg6 mozg|st
vEgez. Legyen a felfel' ir nyitott z tetgely orig6ja a test
legmdlyebb helyzet6ben.a) A munkat6tel segitsdg6vel
hati.rozzuk meg a /r rug66lland6t! b) Mekkora maxim6lis felfel6 mutat6 ered6 er6 hat a testre mozg6sa sodn,
6s hol van abban a pillanatban a test? c) Mekkora maxim6lis lefel6 mutat6 ered6 er6 6bred 6s hol van ekkor a
test? d) A test melyik helyzetdbenz'rus a ri hat6 er6k
ered6ie?

IE *

*l_
6-37 6bra

A 68-30 feladathoz
6B-31 A tivolij6t6k rug6s kiliiv6szerkezet6nek rug66lIand6ja 1,2 N/cm (6-38 6bra). A kil6tt labda a vizszintessel 10"-os sz'get tnzir6 lejt6n mozog felfel6. Mekkora kezd6sebess6ggelindul el a 100 g-os labda, ha a
dugattyrival a rug6t 5 cm-nyire nyomtuk ossze?A str16d.is6s a dugattyri tiimege elhanyagolhat6.

6-386bra
A 68-31 feladathoz
68-32 Lapozzunk vissza az 5. fejezet 58-56 feladatrihoz! A munkatdtel segitsegevel hat'rozzuk meg a 3 kgos test sebess6get,ha a csig6n alkalmazott 20 N er6 hatiisiira nyugalmi helyzetb6l 2 m t6volsiignyira mozdult
el! (Megjegyz6s: Milyen t6volra jut a csiga, mig a test
2 m-t tesz meg? Vegyiik figyelembe a srirl6dris hat6s6t
is!)
68-33 Egy motor tengely6hez kdtittt ktttel egy 6rdes
lejt6n, a lejt6vel p6rhuzamos 13 N er6vel, 6lland6 sebess6ggel8 m magasrahriz fel egy 3 kg tiimeg(i testet.
A test a mozgds sor6n 3 m-rel keri.il magasabbra.a) Menynyi munk6t v|gez a kot6l? b) Mennyi munk6t v6gez a
gravitrici6ser6? d) Mekkora sirrl6d6sier6 hat a testre?
68-34 Tegyiik fel, hogy az el6z6 feladatban a sitrl6d6s
elhanyagolhat6.Mennyi lenne a nyugalomi helyzetb6l
indul6 test sebess6gea lejt6 tetejen? Oldjuk meg a feladatot k6tf6lek6ppen is: a) a Newton-tdrvenyek 6s a
kine-matikai egyenletek felhaszniil6siival,b) a munkat6tellel!
6,9 A teljesitm6uy
6A-35 Egy 75 kg tdmegii di6k 2,6 s alatt rohan fel a 4 m
magasemelehe.Mekkora az 6tlagteljesitm6nye?
6A-36 Egy vontat6haj6 3 m./s sebess6ggelhivza a fat&zsekb6l 6116tutait. 6s ennek sonin a vontat6k6t6lben 104N

er6 6bred. Milyen sebess6ggelv€gzi a vontatohaj6 a
mrmk6t?
6B,-37Az elektromos energia 6ra kilowattor6nk6nt 5,6
Ft. Mennyibe keriil, ha egy 100 wattos izz6 egy h6na'
pon 6t (30 nap) folyamatosan69?
6A-38 Egy 4 x lOakg ttimegil teherlift I perc 20 m6sodp€rcalatt fiigg6legesen120 m magasraemelkedik.
Mekkora a liftet tart6 k6bel munk6j6nak6tlagossebess6ge?
halad6
egyenletesen
6A-39 Egy 48 km./6 sebess€ggel
g6pkocsiraa l6gellen6ll6s 900 N er6vel hal Mekkora
teljesitrn6nnyeldolgozik a motor a l6gellen6ll6slekiizd6s6re?
68-40 Egy 1500 kg tiimegii g6pkocsi l0 mdsodperc
alatt f€kez le 100 krn/6 sebess6gr6lmeg6ll6sig.Haiirozztl/i-meg a) a f6k 6ltal v6gzett munkatl b) a f6kek
dlralkifejtettdtlagosteljesitm€nyt!
6B-41Egykiitelessifelvon6600 m hosszti,30'-os lejmaximum 120, 6tlagosar80 kg
t6n 3 m/s sebess€ggel
ttimegii szem6lytsz6llithat. Hatarozankmeg, hogy maximiilis terheleseset6nmekkora dtlagosteljesitm6nyt
fejt ki a felvon6 motorja, ha a s(rrt6d6selhanyagolhat6.
6B-42Egy b6rka vontatrisritroza sebess6ggelar6nyos
er6 sziiks6ges.Hatbrozntk meg, hogy mekkorateljesitttirm6n,'f motor sziiks6gesa barka 4 m/s sebess6ggel
motor
3
kw-os
hogy
a
3
t6n6 vontat.is6hoz,ha tudjuk,
mozgalja abaj6t.
m/s sebess6ggel

energia30 Vo-ahaszn6l6drkel a surl6dris6s a l6gellen6llis stb. lekiizd€sere?
6B-4t Az 6tlagos mos6gepmotorokteuesitmenye350
watt. A napelemekl5%-os hatrisfokkalalakitjiik elektromos energi6v6a sugdrzdsienergi6t.Hatdxozzukmeg,
hogy a napsug6rz6sininy6ra mer6legesenmekkora feliiletf napel€met kellene elhelyemiink egy mos6g€p
miiktidtetes6hez!Az egy mrisodpercalatt a Fdld l6gkiiir6nyd.ramerdlegesI m2 feliileten
r6be,a napsugiirz6s
bel6p6sugrirz6sienergia1370watt. A l6gkiirbenval6
elnyel6d6smiatt ez az energiaa tenger szintj6ig (alol a
mos6g6petis miikildtetjiik) 840wattra cs6kken.
6.11Az egysz€ri(g6pek
6A-49 Hatiroznk meg a 6-39 6br6n l6that6 ingasor
ide6liser66tvitelitenyez6j6t!

6.10A hat6sfok
64-43 Mekkora teljesitm6nyfimotorral emelhetiinkegy
ha a
1200kg-osfelvon6t0,5 perc alatt 60 m magasba,
surl6d6si v€sztesegeklekiizd6s6rea motor teljesifineel?
ny6nek40 %.a haszn6l6dik
6A44 HatArozzvkmeg, hogy egy 45 Yo-oshat.isfokil
elektromosemel6 motorral 2 kWh energiafelhaszn6l6s6val mekkora tiimeget emelhetiink fiigg6legesen3 m
magasra!
6A-45 Hatirozn* meg, hogy mekkon teljesifin6nyt
vesz fel az az elektromotor,amely 900 g tdmegii terhet
fiigg6legesen140m
0,6 perc alatt egyenletessebess6ggel
20 %.
magasraemel!A surl6drisivesztes6g
6B-46 Szem6lyg6pkocsimotorj6nakhasznosteuesitm6nye 15Yo(azaza ftit6anyagel6get6s6b6lszirmaz6 energilnak l5Yo-aalakithato a jri'rmii mozg6sienergi6j6v6).
1,34x 10"
a) Ha tudjuk, hogy 4,5 I benzinel6getdsekor
J energia keletkezik, hatAtozznkmeg, hogy mennyr
benzin sziiks6gesahhoz, hogy a g6pkocsit nyugalmi
gyorsitsuk! b) Hdny ilyen
helyzetb6l25 m/s sebess€gre
gyorsitdsrafutja 4,5 I berzinb6l? c) A kocsi ilyen sebes7,5 I benzintfogyaszt.
s6gmellett lOOkilom6terenk6nt
Mekkora teljesinndny ad6dik 6t a kerekekr€, hogy
egyenletessebess€gmellett a l6gellen6ll6s kiellenstlyozhat6legyen?
6B-47 Egy 450 kg titmegrl versenyaut6400 m hosszit
Mekkora a motor
6ion gyorsul fel 160kr/6 sebess€gre.
ha a felvett
a
szakaszon,
ezen
6tlagos teljesitrn€nye

6-39dbra
A 6A-49 feladathoz

6A-50 Hatrirozzuk meg a 6-29a 6br6n l6that6 emel6
idedliserddtvjtelit6nyez6j€t!Tegyiik fel. hogy az ercik
az elmozduldsokkal!
odrhuzamosak
-O.L-Sl
f"gyiik f"t, nogy a 6-17 6br6nl6thato csigasorral
egy k6tyuba ragadt g6pkocsit hrizunk ki. Riigzit6si
pontgj/anantegy kitzeli fa szolg6l. A rendszerenfut6
kiltel melyik v6gdt kell f6hoz ktitni; az egyetlen csig6hoz, vagy a kett6s csigehozcsatlakoz6t?Mi6rt?
6A-52 IJat|rozzuk meg a 6-29c 6br6n l6that6 csavaros
preser6dtviteliGnyez6j6t!
6A-53 Hatrirozzukmeg,hogy a 6-29c 6br6nl6that6 csavaros pr6sselmekkora terhet emelhetiink fel 80 N er6vel, ha a kar 40 cm hosszri6sa csavarmenetemelked6se
8 mm! Az eszkiizhalAsfoka70Yo.
6B-54 A 6-40 6brdn l6that6 m6don egy 20 kg-os mozgathatoifl6k6n elhelyezked686 kg-os ember csigasor
segits6g€velemeli mag6t. a) Milyen hosszi kiit6len
kapaszkodikv6gig, amig 2 m-rel magasabbrahirzza fel
magdt?b) Mekkora er6vel mozgathatjamag6t egyenletes sebesseggelfelfel6, ha a surl6dris elhanyagolhat6?
c) Hat6rozzukmeg, hogy meklora munk6t v'gez, mig
2 m magasraemeli mag6t,ha a surl6dis elhaayagolhat6.
az ember6ltal kifejtett er6 6s a lehizott
A munkav6gzest

Feladabk

kiit6l hossz6nakszorzal'vtl hatArozzukmeg. HatArozz\k meg az €mber 6s az iil6ke helyzeti energi6j6nak
ntiveked6s6b6lis! d) Amennyiben a siul6d6s miatt az
embemek330N er6vel kell huznia a kiitelet, hogy
egyenletesenmozogion felfel6, mennyi a rendszerhatdsfoka?e) Mekkora a t6nylegeser66tviteli knyez6?

155

tAroz:ntkmeg a giimb D emelked6s6ta biiv6sz k6t keze
kitziitt d t6vols6gnak6s a csig6k R €s r sugar6naka
fiiggv6ny6ben.Az eredm6nymegmutatja, hogy a biiv6szk6t kezem6g akkor is csak kev6ss6livolodik, el
ha a gdmbelmozdul6sa
viszonylagnagy.
egym6st6l,

6-42 6bra
A 68-56 feladathoz

6-40{bra
A 68-54 feladathoz
6B-55 A 6-41 6br6n l6that6 csig6s rendszer stirl6diis
n6lkiil mozog 6s a csigik 6s kiitelek sirlya is elhanyagolhat6, valamint felnbtelezzik, hogy minden ktit6t fiigg6leges. Mekkora er6vel emelhet6 a bejel6lt teher
egyenletessebesseggel?

ToY6bbi feladatok
6C-57 Egy testet a koordin6tarendszerorig6j6b6l egyeerlvel az r=i+5i
nes vonalban6lland6 F=2i+4i
helyre visziink. (Az egyenes vonalir mozg6s fenntart6s6hoz termeszetesenegy€b k6nyszerer6k is fell6pnek.)
Hat|rozzvk meg az F er6 munk6j6t. a) kozvetleniil az

szorzattal,
b) az lnll{cosS szozattal!
F Ar skaliiris
6C-58 Egy fiir a 3 kg ttimegii, 2 m hosszus6grihajl6kony l6ncot egyik v6g6n6l fogva irgy tartja, hogy m6sik
v6ge 6ppen le6r a fijldre. a) Halirozzttk meg, hogy hogyan v6ltozik a gyerek 6ltal kifejtett er6, ha a l6ncot
egyenletes sebess6ggels tivols6ggal lejjebb ereszti!
UlAz J fds iisszefiigg€sfelhaszn6l6s6valsz6mitsuk ki
azt a munkit, amit a gyerek vbgez, mig a teljes l6ncot a
foldre ereszti!
6C-59 Egy sirrl6d6smentesf6lhenger alj6r6l a tetej6re
huzunk fel egy m tiimegii testet a henger tetej6n iitvetett
kittel segits6gevel(6-43 6bra). a) Hatiirozzuk meg a

6-41 6bra
A 68-55feladathoz
68-56 Csodr{latosbfiv6szrnutatv6ny,amikor egy fiigg6legeskiit6len l6tsz6laga biiv6sz tekintet6nekhatisfua
- egy giimb fel-le vandorol.A kitt€l kiviilr6l n6zveegyszerfen6t van fllzve a gtimbiin, s a bfiv€sz egyik kez6vel fels6, m6sikkal als6 v6g6t fogia. Val6j6banazonban
a gdmbbelsej€bena kttt6l k6t, kiss6 elter6 sugaru,koncentrikusanegymdshozrtigzitett csig6nvan 6tvezetvea
6-426br6nakmegfelel6en.Ha a kiiteletmegfeszitjiik,a
gtimbfelfel€,ha kiss6elernyesztjiik,lefeldmozog.Ha-

kiit6ler6t a hely fiiggv€nydben! b) A ,t/ = J F/s integrel
segi*6g6vel hat6rozzukmeg azt a munk6t, ami a teshek
a henger alj6r6l a tetej6ig val6 egyenletes sebess6gii
felhirz6s6hozsziiks6geslA henger sugaraR.
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6-436bra
A 6C-59 feladathoz

6C-60 F€mszalagb6l r sugaru keskeny karik6t k€szitiink
6s a 6-44 6brlnl6+hat6 m6don 6rdes, vizszintes feliiletre
er6sitjiik. Ezutr4negy m tdmegii, pontsze(i testet liikilnk
be a karik6ba v, kezd6sebess6ggeltgy, hogy a bels6
oldalhoz szorulva folyamatosan ktirbe j6rjon A vizszintessikkal val6 surl6d6s miatt a test sebessegeegy
teljes kiir uLi,n 0,8 v6ra cstikken. (A karika menten a
) a) Hatarozzuk
pontszeriitest mozgdsasirl6ddLsmentes
az els6 k6r megtelele
mes a munlatEtelalkalmaz6s6val
sonin keletker6 termikus energi6t! b) Mekkora a vizszintes lap 6s a test kiiztitti csirsz6 surl6d'isi egyiitthat6?
c) H6ny tov6bbi fordulatot tesz meg meg a test, miel6tt
mee6ll?

6-44 hbra.
A 6C-60 feladathoz
6C-61 Tdrjnnk vissza a 6A-27 feladathoz Tegyiik fel'
hogy a j6tiz6t6rs mindig a hinta mozg6s6nakir6nyiiba
-ututo e.itttO menti er6t fejt ki. a) HatArozzuk meg azt
az F(0) eftt a ktit6l fiiggdlegesselbeziirt 0 szdgenek
fiiggv6ny6ben, ami ahhoz sziikseges,hogy a hint6t eddi! a helyzetig h{rzva egyensirlyi helyzetben tartsuk!
b)kdzvetlenijl M inregralkisziimiris6val mutassukmeg'
hosv a hint6naka o'-os helyzetb6la 0 kit6r6sfihelyzetifval6 egyenletes sebess6giielmozdit6s6hoz6ppen a
hJlyzeti energia zglr ndveked6s6vel egyenl6 munk6t
kell v6geznie!
6C-62 Kex, Hooke-tiiw6ny szerint viselked6 tr 6s k2
rugo6llandoj0 rugot a 6-45 drbraszerint egymiis uttin
kittitttiink. a) Mutassuk meg, hogy a rendszer egyetlen
ktk2l(kt + k) rug66lland6jir rug6val helyettesithet6!
ui a id"t tugO""ergi6nak h6nyad teszet r rolja a' kl

6C-63 K6t kiildnbiizd &, 6s [, rug66lland6jit Hookerug6t iisszeer6sitettiink€s Z t6vols6granyirjtothrnk (646 6bra).A rug6knyugalmihosszarendrelr Eslr bsL >
(1.,+ lr\. Hatirozz* meg a rug6k P csatlakoz6sipontj6nakr egyensirlyihelyzet6t!
k rug66lland6jtrug6tk6t, /r 6s
6C-64Egy I hosszirs6gri,
/, hosszirs6girdarabrav6gtunk, atLollr= nl, es n egesz
v6m. Adjuk meg a rug6darabokfr, 6s k, rug66lland6j6t
z 6st fiiggvdnY6ben!
6C-65Egy 2 x i04 kg ttimegii vas(rtip6rekocsisilr16mozoga vizszintessi2 m/s sebess6ggel
d6smentesen
nen. A kocsi beleiitkiizik a p6lya v€g6nriigzitett iitktiz6rug6ba6s 0,5 m-rel iisszenyomja.Hat6rozzukmeg a
raf6 f= ta' er6tiirv6ny6bena k rug66lland6 nagysbgit
is!
beleertvem6rtekegys€get
6C-66K€t m tiimegii 6s R sugarf giimb egym6st6lD >
helyezkedikel 6s kezdetbennyugalom2R trivols6gban
ban van. A giimbiik kdziitt a kiizdppontjaikx trivols6gtinak n6gyzet6velforditottan aranyosgravitici6s vonz6L

ef6 hat, azaz

, ahol & megfelel6 egYs6gekben

m6rt 6lland6. Az egyik gitmbitt riigzitjiik, a m6sikat
azonban engedji.ikszabadonmozogni' Mekkora sebess6ggel iiLtkiizik a mozg6 giimb a nyugv6ba?
Agy 6000 kg-os tehervagon elhanyagolhat6 srirei-fi
l6d6sri sinp6ly6n mozog. A kocsi a 6-47 6br6n l6that6
kett6s rug6val val6 iitkiiz6s hat6s6rameg6ll' (Mindk6t
rug6ra 6rv6nyes a Hooke-ttirv6ny.) Az iitkiiz6s sor6n a
misodik rug6 csak akkor kezd tisszenyom6dni,miut6n
az els6 rug6 m6r 30 cm-rel megriividiilt, s ennek megfetel6en v6ltozik, a rug6k 6ltal kifejtett er6 amifi ez az
6br6n 16that6.Hat6rozzuk meg a tehervagonv, halad6si
sebess6g6ta munkat6tellel, ha tudjuk, hogy az els6 rug6val val6 6rintkez6seutrin m€g 50 cm utat tett meg a
vagon.

6lland6jrirug6?
ffi---n-'n-_r-r-

6-45 Abrar

Teljes
er6
(N)

A 6C-62 feladathoz

t6vols6g(cm)

6-41 Abra
A 6C-67 feladathoz

6-46 Abra
A 6C-63 feladathoz

6C-68 Hatirozzuk meg, hogy mekkora az el6z6 feladatban szerepl6 m6sodik rug6 rug66lland6ja!
6C-69 K6t Hooke-f6le rug6t a 6-48 6bnin l6thato m6don csis6n 6tvetett kot6l vegeihez er6sitettiink Mutas-

Feladatok

suk meg, hogy a rendszera csiga teng€ly6nfell6p6 er64k,k,
.
vel szembenegyetlen:
rug66lland6jirrug6k6nt
viselkedik!b) Mutassukmeg,hogy a cstgatengelyenek
elmozdul6saa rug6k .r, 6s x, megnyrilisrinak6tlag6val
egyenl6!c) A rugalmasenergiah6nyadr6szetrirol6dika
fr, rug66lland6jirrug6ban?
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6C-74 EW 2000 kg tiimegii, 2 m/s sebess6ggel
egyenle_
tesensiillyed6 felvon6tart6kibele hirtetenetszakad(6_50
iibra),amikora felvon6szek€nydppen20 m-rel van a
2,5 x 10' N/m rug66lland6jribiztons6gi rug6 felett.
A ktit6l elszakad,isdnak
id6pontj6banbekapcsol6dnaka
v6szfdkek,6s emiatt a vezet6sinek 18000N 6ltand6
nagys6grisrirl6d6si er6t fejtenek ki a mozg6 felvon6szekr6nyre.
a) Mekkoraa rug6 maxim6lisiisszenyom6_
d6sa?b) Mekkora magassiigbaugrik vissza a lift az tit_
k6zdsut6n a rug6 maximiilisan,iisszenyomott
helyzet6hezk6oest?

6-48ribra
A 6C-69 feladathoz
6C-70 Nyugalomban l6v6 5 kg-os tdmeg a 6-49 6bra
..-szennt v6ltoz6 er6 hatiisdra kezd mozosni. Menriii
munk6t v6gez az er6? Otmutat6s: Hat6rLuk nhes a

gyorsul6s-id6,
majd ebb6l a sebess6g-id6
fiiggv6nyt6s
irurena l: 3 s id6pillanatban
el6rtsebess6get!) \

^^l
Edr$r:r

I
id6G)

\\,

6-50r{bra
A 6C-14 feladathoz

\'... 6c-75
6C-75 Egy
Egy m tiimegf
tiim,
test a gravilici6s
er6 haris6ra
-hogy
"szabadon
esik. Mutaisuk -"g,
ll t6vors6gmegt6er6 'tlasos teljesitm€nve
6c-7r vezessiikle a munkat6telb6l
+,2a(s-so)
a,l: vo2
="t:H:"':itici6s
':'
''
E
kinematikai
egyenlererl
Tegyiikmegktizbena tevezelds
6C-76
A 15 m/s 6lland6sebess6gii,
6rv6nyess6g6hez
1500kg-os gdpkosztiksdges
kikdt6seket!
csi
motorja
a srirl6dris6s a l6gellen6ll6slekiizdds6re
6C-72 A, m6retar6nyokb6l
ad6d6 kiivetkeztet€sekkel
15kW_teljesitm6nnyel
dolgozik.a) MekkoraM tlagos
adjunkmagyar6zatot
arra, hogy mig a lilliputiak test649 Stbra
A 6c-70 feladarhoz

magass6guk
hatszoroslra,a
broudingnagiar
csarJ

;:il"jH?:,(ffi,1nr:#?:',t""::tti:":ffi?t?rHI;

r6sz6re
k.pesek
hervb6r
rerugrani!
ilT #fru::'*""iiljrJ1rT:.ff*us"jjj;::
r.i:rjil:in_i,
duljunk ki abb6l, hogy egy ember
teshnagass6g6na&
)?n -Tiogtor, r"tf"rer
mintegyfel6retud felugrani.

j1*:'*::ffiL*ffi",
TH#i"Irffi'%'ygi;;;;
n:i,n{^
::
:i:;x:+'l?tn::'.:
sar.(,-erm6terben,,,-u,do"."b"lx.,'J.io'u';11j,;::_

zuk meg,hogymekkoramunk6tv6gezez az,er6_a
moz.
g6s els6 hdrom m6sodperc6ben!(Utmutaris: Hogyan
v5ltozik a sebess6g
az ido'ben?)

;::?.*:,ffi:1ffi",T:fr,Hr#;ll'ffi*'iffiii.r;

ir"gv
'i€]ltilrtarozzuu
"gy "-u- *:6t s6ly6nakkb. k6tszereset
biia el.
mega 6-29d.6br6nl6that6 differen_
ciiitcsigaide6liser6 ittyiteli t6nyez6i6tl

4L-5 126mls
4L-7 2,72x l0 | m/s2
4A-9 4,43m/s
4A-11 a) 87,0m/s' b) 8,889
4B-13 a) 7"90x 105m/s' b) 5,58x 105m/s'
4 8 - 1 5 a ) 1 8 , 3m / s b ) 6 . 8 5r l O a g
48-17 0,821m/s2;62,4'
fel6
4B-19 a) 1,25mls2azitr gdrbiiletiktizeppontja
-1,67
m/s'
b)
a radi6lisir6nyhozk6pest
c) 1,85m/s2;64,4"
h6tralel6
4B-21 a) 2,37m/s2 b) 4,96 mls'
4C-23 A v'Iasz adolt.
4C-25 0,851m/s' b) 5,34m/s'
c) 5,41m/s';9,04'a radi6lisir6nyhozk6pest
h6tuafel6
4C-27 54,4m/s2

V. Fejezet
5A-l a) 720N b) 72 kg c) 200N
d) 20 kg e) 720N l) 200N
5A-3 282 kg
5A-5 a) 4,00m/s' b) 8,00m
5A-7 a ) 9 0 N b ) 3 s
5A-9 a) 31,25m b) 12,5m/s
5A-11 1 4 , 8 "
5A-13 1,63m/s'
58-15 a) 26,53N b) 53,1'ahorizontalatt
c) egyenesvonalban
5B-r7 b) 3s9N
58-19 a) 0,102s b) 0,0255m
5 B - 2 1a ) 6 m / s ' b ) 8 1 0 0 N c ) 5 4 0 0N
sA-23 a)170N b) l70N
5A-25 1350N
5A-27 6,39N
5A-29 a) 0,300m/s' b) 0,900N
l:----=

5B-ll r = 2o,l'"o"'

\i s

58,33 a) 2,05kg b) 16,0N
5B-35 a) 3,33m/s' b) 24 N c) 0,55m/s
5B-37 a) 4,90m/s' b) 1,96m/s'
sB-39 4,70kg
5A-41 a) 8,40N b) 1s,7N
5A-43 7,00s
5A-45 0,364
5A-47 0,'732
5B-49 28,7m
58-51 3 5 , 2 5N
5B-53 a) 0,204 b) 90,8N
5B-55 2 0 1 t 3 N
5B-57 b) gRlv2
5B-59 A viilaszadott.
5B-6r 3 1 , 4N

58-63 a) 600N b) 1100N
5C-6s a) 4,92N b) 16,7N
5C-67 0,143m
5C-69 A v6laszadott.
5C-71 a) 1984N b) 12,43' c) 1448N
5C-73 A vrilaszadott.
5C-75 0,209fordulaVs

VI. Fejezet
6A-1 1,8x 105joule
6,4-3 270joule
6A-5 960J
6A-? a) 417N/m b) 3,00J
6Bl-9 b) ktl(\ + k2)
6,4-11 38,5m
6B-13 a) 60 J b) l0 J c) 7,75m/s d) 3,16m/s
68-15 a) 2,25x 104N b) 1,33x 104s
6A-17 a) 9,'75 x l0a N/m b) 3,12 J
6,{-19 1390J
6A-21 0,029J
68-23 a) 6,86m/s2 b) 6,41m/s
6A-25 124I
6A-21 115J
6B-29 a) 980J b) 355J
68-31 1,68m/s
68-33 a) 104J b) 88,2J c) 15,8J d) 1,98N
kW
64-35 1,154
403,2
Ft
6B-37
6,4-39 l2 kW
68-41 14l kW
64-43 39,2kW
6A-45 42,92kW
68-47 35,26kW
6A-49 4
6,4.-51egyetlencsiga
6B-53 1,?6x 104N
68-55 280N
6C-57 22,0J
6c-59 a) .e" "orl I I b) mpR
\ /i,i

6C-61

A viilasz adott.

kJt + k2(L- 12)
k]+ k2

6C-65 9,6 x 105N/m'
6C-67 0,303m/s
6C-69 c) k2/(\ + k2)
6C-71 A v6lasz adott.
6C-73 242 I
6C-15 A v6laszadott.

VII. Fejezet
a) N m3 b) 2clr3
1A-3 a) -3ax2 +2bx b) x = b /3a

7A-l

