
  

Newton törvények, erők
 Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, 

vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó 
sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja 
(amíg külső hatás (erő) nem éri).

(Tehetetlenségi törvénynek is nevezik.)
Példák:
Elhanyagolható súrlódású felületen
csúszó tárgy sebessége nem változik 
(pl. jégen csúszó korong, biliárdgolyó, 
jégen megcsúszó jármű, légpárnás 
padon csúszó korong, görkorcsolyás ...)
Kocsin álló tárgy továbbhalad, ha a 
kocsi alatta lefékez. Ezért kell 
fogódzkodni a buszon.
Tányér alól hirtelen kihúzzuk az abroszt.
A tányér megtartja nyugalmi helyzetét.



  

 A test mozgásállapotának megváltoztatásához külső hatás 
(erő) szükséges. Nehezebb megváltoztatni annak a testnek 
a mozgásállapotát, amelynek nagyobb a  „tehetetlensége”, 
nagyobb a tömege.

 A tehetetlenség mértéke a tömeg.
jele: m (mass), SI mértékegysége: kg
egyéb mértékegységek: g (gramm): 1 kg = 1000 g,
                                        t (tonna): 1 t = 1000 kg
 Az erőhatást az erő vektorral jellemezzük.
(van nagysága és iránya)
Az erő támadáspontja 
az a pont, ahol az erő a 
testet éri.
Az erő hatásvonala az 
az egyenes, amely átmegy 
a támadásponton és az 
erővektor irányába esik.
Az erő jele: F (force),
SI mértékegysége: N (Newton)



  

Tapasztalat:
1. Nagyobb tömegű test mozgásállapotának megváltozásához 

nagyobb erő szükséges.
2. Nagyobb sebességváltozás (gyorsulás) létrehozásához 

nagyobb erő szükséges.
A két tapasztalat összegzése:
 A mozgásállapot-változást létrehozó erő egyenesen arányos 

az általa létrehozott gyorsulással és a test tömegével.
Képletben: F = m · a
Ez Newton II. törvénye.
Példák:
Minél nagyobb tolóerőt tud kifejteni egy jármű motorja, annál nagyobb 

a gyorsulása.
Egy kislabdát kisebb erővel is messzebbre lehet dobni, mint egy 

medicinlabdát. (A kislabdának kisebb a tömege.)
Súlylökésnél a golyót nagyobb sebességre
nagyobb erővel lehet felgyorsítani.
(Akkor megy messzebbre.)



  

 Newton III. törvénye (Hatás – ellenhatás törvénye)
    Ha egy test erővel hat egy másik testre, akkor az ugyanakkora, 

ellentétes irányú erőt fejt ki az egyikre (ellenerő). A két erő 
azonos nagyságú, ellentétes irányú, közös hatásvonalú és az 
egyik az egyik testre a másik a másik testre hat.

Példák:
    Talajon álló tárgy (erő: a tárgy nyomja a talajt, ellenerő: a talaj tartja 

a tárgyat.)
    Rakéta-hatás: A rakétából hátrafelé kiáramló elégett üzemanyag 

hatására a rakéta előre felé halad.
    Hold vonzza a Földet, a Föld ugyanakkora erővel vonzza a Holdat.
    Csónakban ülve meglöknek egy másikat, akkor mindkét csónak 

egymással ellentétes irányba meglökődik. Ha csak az egyik húzza a 
másikat kötéllel, akkor is mindkettő halad a másik felé a vízben.

...



  

Inerciarendszer
   A testek mozgásállapotának megváltozását valamihez 

viszonyítva, valamilyen vonatkoztatási rendszerben tudjuk leírni. 
Az olyan vonatkoztatási rendszereket, amelyben érvényes a 
tehetetlenség törvénye (Newton I. törvénye), inerciarendszernek 
nevezzük. Ezek a vonatkoztatási rendszerek egy másik 
inerciarendszerhez képest nyugalomban vannak, vagy 
egyenesvonalú egyenletes mozgást végeznek.

    Példa: A szobában levő tárgyak helyének, mozgásának leírásához 
használható mint inerciarendszer: a szoba sarkába képzelt 3 
dimenziós (x, y, z) koordináta-rendszer.



  

Erők fajtái
Irányuk, funkciójuk alapján: húzóerő, tolóerő, tartóerő, nyomóerő
Az erőt kifejtő hatás alapján:
 Rugalmas erő:
A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a 

rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek 
használni. (rugós erőmérő)

Példák rugalmas erőre: rugós óra, rugó a kerekek felett, íj,...
Rugalmas erőtörvény: F = - D· Δl  
(F a rugalmas erő, Δl a rugó megnyúlása,
D a rugóra jellemző állandó: rugóállandó,
mértékegysége N/m ) Azért van a 
képletben mínusz, mert a megnyúlás 
ellentétes irányú a rugó erejével.
Annak a rugónak nagyobb a rugó-
állandója, amelyik erősebb, vagyis 
ugyanakkora erőhatásra kisebb a 
megnyúlása.



  

Mezők által közvetített erők
 Elektromos erő
Kétfajta elektromos állapot létezik: +, és – 
Azonosak (+ és + vagy – és –) taszítják egymást, különbözőek (+ 

és – ) vonzzák egymást
Példa: dörzsöléssel feltöltött tárgyak (pl. műszálas pulóver),
 Mágneses erő
A mágneses anyagnak két pólusa van: Északi, Déli
Azonos pólusok taszítják egymást, különbözőek vonzzák 

egymást. A mágnes a vas anyagú tárgyakat vonzza.
Példa: A Földnek van mágneses tere, lehet iránytűvel tájékozódni.
A Föld mágneses tere eltéríti a Napból érkező részecskéket a Sarkok 

felé (Északi fény), ezzel megvédi attól az élőlényeket.
 Gravitációs erő – tömegvonzás
A gravitációs kölcsönhatásban csak vonzóerő van, taszító erő 

nincs. Bármely két test között van gravitációs vonzás. Ez az erő 
nagyobb, ha a két test tömege nagyobb és távolságuk kisebb 
(ha közelebb vannak egymáshoz).



  

A gravitációs vonzóerő (F
g
) két test között:

                                        m
1
, m

2
 a két tömeg, r a távolságuk,

                                       f egy állandó érték, gravitációs állandó

A gravitációs erő (tömegvonzás) nagysága csak akkor jelentős 
nagyságú, ha legalább az egyik test egy égitest. Kisebb 
tárgyak (pl. két asztal) esetén elhanyagolható érték.

A Föld által a Föld felszínéhez közeli tárgyra ható gravitációs 
erő: F

g
 = m · g ,   ahol m a tárgy tömege, g a gravitációs 

gyorsulás értéke a Föld felszínén: átlagosan 9,81 m/s2

Ez az összefüggés a fenti általános tömegvonzás képletből származik, 
ha az egyik tömeg helyére a Föld tömegét, a távolság helyére pedig 
a Föld sugarát helyettesítjük be:

g = f · m
Föld

 / r
Föld

2      A g értéke és így a Föld felszínén levő tárgyra 

ható gravitációs erő függ a tárgy és a Föld középpontja közti 
távolságtól vagyis kis mértékben különbözik az Egyenlítőnél és a 
sarkoknál, és függ a talajtól mért távolságtól. Kerekítve 10 m/s2



  

                                           Súlyerő
 

Egy test, tárgy súlya az alátámasztást nyomó, vagy felfüggesztést 
húzó erő. (A test súlya nem a testre ható erő, hanem az 
alátámasztásra, vagy felfüggesztésre hat.)

Ha a test lefelé gyorsul, akkor súlya kisebb, ha felfelé gyorsul, 
akkor nagyobb. (pl. liftben levő ember, zuhanó repülő)

Szabadon eső tárgy súlya nulla, súlytalan állapotban van.
(Ha pl. egy alátámasztással együtt esik, nem nyomja azt.)
                                      
                                    Nyugalomban levő test
                                    súlya egyenlő nagyságú
                                    a testre ható gravitációs
                                    erő nagyságával: m · g
                                    (A képen a gravitációs erő
                                        piros, a test súlya zöld, 
                                        a testet tartó erő kék.)



  

Súrlódási erő
Csúszási súrlódási erő
   A mozgó test, tárgy és a vele érintkező felület között a 
mozgással ellentétes irányú fékező erő lép fel: csúszási 
súrlódási erő. Ennek oka: a két felület érdes felületén levő 
kiemelkedések és mélyedések egymásba akadnak.
  A csúszási súrlódási erő nagysága egyenesen arányos a két 
felületet összenyomó erővel. (Vízszintes talajon vízszintesen 
mozgó tárgynál ez egyenlő a test súlyával.)
Vízszintes talajon egyenletesen mozgó testnél a húzóerő 
egyenlő a csúszási súrlódási erővel (a testre ható eredő erő = 0)
A súrlódási erő és a nyomóerő 
aránya a felületre jellemző adat: 
csúszási súrlódási együttható. 
Jele: µ (mű, görög betű)



  

Példák a csúszási súrlódás csökkentésére: Zsírozás, olajozás (pl. 
autó motorolaj), csiszolás, jégpálya tisztítása (rolbázás), síléc vaxolás
Példák a csúszási súrlódás növelésére:
Téli gumi, hólánc, utak homokkal szórása

Tapadási súrlódás
Ha egy nyugalomban levő testet elmozdítani szeretnénk, a test 
és a vele érintkező felület között fellép a tapadási súrlódási erő. 
A tapadási súrlódási erő akkora, amekkora a húzóerő, csak 
ellentétes irányú, így a két erő eredője 0, ezért a test nem 
mozdul. A tapadási súrlódási erő maximuma az az érték, amikor 
sikerül elmozdítani a testet. A maximális tapadási súrlódási erő 
és a nyomóerő hányadosa a tapadási súrlódási együttható: µ

0



  

    A tapadási súrlódási erő maximuma is egyenesen arányos a 
felületeket összenyomó erővel. F

tmax
=µ

0 
· F

nyomó

    Ugyanolyan felületek között a tapadási súrlódási erő 
maximuma nagyobb, mint a csúszási (nehezebb valamit 
megmozdítani, mint csúsztatni, ha már elindult). Pl. emiatt 
kisebb az autó fékútja, nagyobb erő fékezi, ha a kerék forog 
(tapad), mintha blokkolva csúszik. 

      0 < µ < µ
0

   Példák tapadási súrlódásra:
   Lépés, bútor elmozdítása, dugó az 
   üvegben, ugrásnál elrugaszkodás, 
   kézifék, szövetszálak az összesodrás 
   után tapadnak, nem szakad szét
   Gördülési súrlódás
    Ha mozgó tárgy esetén a felületek közé kereket tesznek, a 

súrlódás sokkal kisebb lesz. A gördülési súrlódási együttható 
sokkal kisebb, mint a csúszási.



  

Közegellenállási erő
   Folyadék vagy légnemű anyagban (közegben) levő tárgy 

mozgását a közeg részecskéi akadályozzák. Ez az akadályozó 
erő a közegellenállási erő. (levegő esetén légellenállási erő)

   A közegellenállás egyenesen arányos 
   - a közeg sűrűségével (    ),
   - a mozgó tárgy mozgásirányra merőleges felületének 
     nagyságával (A),
   - a mozgó tárgy sebességének négyzetével (v2).
   - A közegellenállási erő függ a mozgó tárgy alakjától. Erre
     jellemző szám a tárgy közegellenállási tényezője. Jele: c

1

                                            
A közegellenállási erő:

                               Különböző alakú
                               tárgyak c1 értéke:



  

Példák a közegellenállás csökkentésére:
    Úszóruha, áramvonalas alakú autó, vonat, hajó, repülő
Példák a közegellenállás növelésére:
    Repülőgép-anyahajóra leszálló repülő vagy földre leszálló űrhajós 

kabin fékezése ejtőernyővel. Vitorlás hajókon nagyobb és több 
vitorlavászon kifeszítése.

Példák, amikor a súrlódás vagy a 
közegellenállás előnyös:
    Télen utak, járdák érdesítése 
    homokkal, fékek, sodrott fonál 
    vagy kötél, vitorlás, ejtőernyős,
    dugó az üvegben
Példák, amikor a súrlódás vagy a 
közegellenállás hátrányos:
    motorban a dugattyú súrlódása a 
    hengerfallal (motorolaj csökkenti), 
    járművekkel szembeni légellenállás, 
    úszás, evezés, hajózás



  

Több erő együttes hatása
Több erő helyettesíthető egy erővel (eredő erő), amelynek a 

hatása megegyezik az egyes erők együttes hatásával.
Közös hatásvonalú egyirányú erők eredője az erők nagyságának 

összege: Eredő erő: F = F1 + F2 + F3 + ...

 

Közös hatásvonalú ellentétes irányú erők eredője az erők 
nagyságának különbsége: Eredő erő: F = F1 –  F2



  

 

Két egymást metsző 
hatásvonalú erő eredője
megszerkeszthető, mint
egy paralelogramma átlója.

Egy test, tárgy akkor van egyensúlyi állapotban, nyugalomban, 
(vagy egyenes vonalú egyenletesen mozgásállapotban), ha a 
rá ható erők eredője nulla. Ez Newton I. törvénye több erő 
esetére megfogalmazva.

Példa: Az asztalon álló tárgyra hat lefelé a gravitációs erő, felfelé pedig 
az asztal által ható ugyanekkora tartó erő. A testre ható két ellentétes 
irányú erő eredője 0.

Newton II. törvénye több erő esetén: F
eredő

 = m · a
A testre ható erők eredője arányos a létrehozott gyorsulással és a 

test tömegével.



  

Javasolt kisfilmek, szimulációk
Newton I. törvény

Newton törvények animáció

Newton törvények (11 perc) - angol

Erők szimulációja

http://www.youtube.com/watch?v=Q0Wz5P0JdeU
http://science.discovery.com/games-and-interactives/newtons-laws-of-motion-interactive.htm
http://www.youtube.com/watch?v=NYVMlmL0BPQ
http://phet.colorado.edu/en/simulation/forces-and-motion-basics
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