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Fizika óravázlatok – tanároknak 

VII. rész 

Bevezetés 
Jelen évfolyam számaiban folytatjuk az előző év folyamán a mechanika témakörben 

közölt óravázlatokat. Az óravázlatok a következő struktúrát követik (Falus Iván nyo-
mán): Motiválás (érdeklődés felkeltése) – Előfeltételek (előismeretek felidézése) – Kifej-
tés (az ismeretek feldolgozása) – Rögzítés (ismétlés, rendszerezés) – Alkalmazás (kész-
ségek kialakítása) – Ellenőrzés. Az Ellenőrzés mozzanatán belül a fejlesztő értékelés okta-
tási módszerét alkalmazzuk (Csapó Benő nyomán): Előzetes felmérés – Előzetes kompenzáció 
– Mediálás – Utólagos felmérés – Utólagos kompenzáció - A tudásbeli nyereség kiszámítása 
 

Erőtípusok: A rugalmassági erő 
a) Motiválás 
Gondolkodtatok már azon, hogy hogyan működik a rugós fürdőszobai mérleg? 

Vagy a rugós mérleg? 

b) Előfeltételek 
El tudnátok-e képzelni, mennyit nyúlik meg a párizsi Pantheon tornyából lelógó 

67m hosszú acéldrót a mintegy 28 kg tömegű súly alatt (a Foucault-inga)? 

c) Kifejtés 
Az erőnek a már tanulmányozott dinamikai (mozgásállapot-változtató) hatásán kívül 

sztatikai (alakváltoztató) hatása is van. A testek az alakváltozás szempontjából kétfélék 
lehetnek. A rugalmas testek az alakváltoztató hatás megszűnte után visszanyerik eredeti 
alakjukat (acélrugó), míg a rugalmatlan testek tartós alakváltozást szenvednek (plaszti-
lin). Tökéletesen rugalmas test a valóságban nem létezik, ez csak egy modell. A rugal-
mas testeket, ha alakváltozásnak (pl. megnyúlásnak) vetjük alá, miután az (F) alakváltoz-
tató külső erő megszűnik, a visszaható (Fr) rugalmas belső erő hatására visszanyerik 
eredeti alakjukat. Amint a rugós mérleg szabályos skálabeosztásán is láthatjuk, a skála-
beosztás az alakváltoztató erővel arányos. Mivel a rugalmas erő és az alakváltoztató erő 
egymással egyenlő nagyságúak, csak ellentétesek (Fr = -F), ezért felírható a rugalmas 
erő, mint ami arányos, de ellentétes irányú a (∆l) megnyúlással: Fr = -k·∆l. (Természet-
szerűleg: F = k·∆l). A k tényezőt rugalmassági állandónak nevezzük, mértékegysége a 
N/m. Ez az állandó függ a test méreteitől (az l0 kezdeti hossztól, a test S keresztmetsze-
tétől), és az anyagi minőségétől (E az anyag Young-féle rugalmassági modulusa, mérték-
egysége: Pa). Ezekkel kifejezve a test rugalmassági állandóját: k = E·S/l0. A rugalmas 
test alakváltozására vonatkozó Hooke-törvény: F/S = E·∆l/ l0. Az F/S = σ, neve fe-
szültség, mértékegysége Pa, a ∆l/l0 = ε neve relatív megnyúlás, ami mértékegység nélkü-
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li mennyiség, a hosszúságegységre eső megnyúlást jelenti. A Hooke-törvényt még a σ = 
Eε alakban is felírhatjuk. 

d) Rögzítés 
Ha egy rugalmas testet F alakvál-

toztató külső erő hatásának teszünk 
ki, a megnyúlása egyenesen arányos a 
testre ható F alakváltoztató erővel és 
a test kezdeti hosszával, fordítottan 
arányos a test S keresztmetszetével, és 
függ a test (E) anyagi minőségétől: ∆l 
= F·l0/E·S. Ezt átírhatjuk az F/S = 
E·∆l/l0 (Hooke-törvénye) alakba is. 
Az F alakváltoztató erő hatására a ru-
galmas testben egy vele ellentétes Fr 
rugalmassági erő lép fel, amelynek 
alakja Fr = -k·∆l, ahol az arányossági 
tényező: k = E·S/l0. Ezért az ilyen 
alakváltozás az ún. arányossági szakaszra érvényes csupán. Eddig az egyszerű alakváltozások 
közül csak a megnyúlást/összenyomást tanulmányoztuk, de a többit is (hajlítás, csavarás, 
nyírás) hasonló arányossági kifejezések írják le. 

e) Alkalmazás 
Mi teszi lehetővé a mérlegbeosztások arányos elkészítését? Miért egyenletes a fürdő-

szobai mérlegnek a skálabeosztása? Mennyivel ereszkedik meg a gépkocsi, ha négy fel-
nőtt ül bele ahhoz képest, amikor csak egy? Mit jelent az, ha egy rugó rugalmassági ál-
landója 10N/m? Hát, ha 20N/m? Az előbbiek közül melyik rugó a „keményebb”? Elvi-
leg mi a jelentése a Young-féle rugalmassági modulusnak? 

f) Ellenőrzés (fejlesztő értékeléssel) 
 Előzetes felmérés 
1. Mekkora rugalmassági együtthatója van annak a rugónak, amely 10N hatására 

10cm-t nyúlik meg? 
2. Számítsuk ki, mennyit nyúlik meg a párizsi Pantheon tornyából lelógó 67m hosz-

szú acéldrót a mintegy 28kg tömegű súly alatt (a Foucault-inga), ha feltételezzük, hogy a 
drót keresztmetszete 4mm2? Adott az acél Young-féle rugalmassági modulusa: E = 
2,1·1011N/m2. 

 Előzetes kompenzáció.  Az előzetes felmérő megoldásai:  
1. k = F/∆l = 10/0,1 = 100N/m. 
2. ∆l = F·l0/E S = m g l0/E S = 28·9,81·67/2,1·1011·4·10-6 = 2190,9·10-5m= 

21,91mm ≈ 2cm. 
 Mediálás 
A Hooke-törvényből (F/S = E∆l/l0) kifejezett test megnyúlásával kapcsolatban kísérleti-

leg könnyen belátható: ∆l = F·l0/E·S, hogy a megnyúlás annál nagyobb, minél nagyobb 
alakváltoztató erő hat a testre, vagy nagyobb a test kezdeti hossza, és annál kisebb, minél na-
gyobb a test keresztmetszete (vastagsága). Az anyagi függést pedig az E értéke hordozza.  
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Ha azonos jellemzőjű rugókat sorba kapcsolunk, az erőhatás következtében minden 
egyes rugóra ugyanakkora erő hat, és mindegyik rugó létrehozza a maga megnyúlását. A 
rendszer megnyúlása az egyes rugók megnyúlásainak az összege lesz.  

Ha azonos jellemzőjű rugókat párhuzamosan kapcsolunk, az alakváltoztató erő 
egyenlően megoszlik, és mindegyik rugóra ugyanakkora részerő fog hatni, az alakválto-
zás mértéke mindegyik rugóra azonos lesz, viszont annyiszor kisebb, ahány rugót kap-
csoltunk párhuzamosan. 

 Utólagos felmérés 
Számítsuk ki, mennyire nyúlik meg két egyforma rugó, amelyeknek a rugalmassági 

állandója egyenként 100N/m, amikor a) sorba, majd b) párhuzamosan kapcsoljuk össze 
őket! 

 Utólagos kompenzáció. Az utólagos felmérő megoldásai: 
a) A rugók sorba kapcsolásával a rugók kezdeti hossza összeadódik, viszont a rá-

juk ható alakváltoztató erő mindegyikben ugyanakkora, következésképp 
ugyanakkora rugalmassági erőt is hoz létre mindegyikben. Ezért az F erő két 
sorba kapcsolt rugó esetében a két rugó megynyúlásainak az összegével nyúlik 
meg (mindegyik rugó létrehozza a maga megnyúlását ugyanannak az F alakvál-
toztató erőnek a hatására): F = k1·∆l1, és F = k2·∆l2, azaz F = ks·∆l = ks(∆l1 + 
∆l2). Ilyenformán a két egyforma, sorosan kapcsolt rugóból álló rendszer 
egyenértékű rugalmassági állandója: 1/ks = 1/k1 + 1/k2. Az így kapott rend-
szer „lágyabb” lesz. 

b) A két rugó párhuzamos kapcsolásával a rugók kezdeti hossza azonos, és azo-
nos a megnyúlásuk is. A rájuk ható alakváltoztató erő viszont megoszlik: F = 
F1 + F2. Így az egyik rugóra F1 = k1·∆l, a másikra F2 = k2·∆l erő jut. Ezért az 
F = kp·∆l képlet alapján a két párhuzamosan kapcsolt rugó esetében a két egy-
forma hosszú, párhuzamosan kapcsolt rugóból álló rendszer egyenértékű ru-
galmassági állandója: kp = k1 + k2. Az így kapott rendszer „keményebb” lesz. 

 A tudásbeli nyereség kiszámítása (transzferhányados): Tr = (Xutólagos – 
Xelőzetes)/(100 – Xelőzetes), ahol X - a felméréseken elért teljesítmény százalék-
ban. Ezzel lemérhető, hogy valaki mennyit fejlődött az előzetes kompenzáció 
és korrekció, valamint a mediálás után az utólagos felmérőn az előzetes felmé-
rőhöz képest. 

 

Házi feladat 
1. Számítsuk ki, mennyi lesz n egyforma rugónak az egyenértékű rugalmassági állan-

dója, amikor: a) az n rugót sorba, majd b) amikor az n rugót párhuzamosan kapcsoljuk 
össze! 

2. Számítsuk ki, mennyi lesz n különböző jellemzőjű rugónak az egyenértékű rugal-
massági állandója, amikor: a) az n rugót sorba, majd b) amikor az n rugót párhuzamosan 
kapcsoljuk össze! 

3. Ábrázoljuk az Fr rugalmassági erő változását a rugalmas szál megnyúlásának 
függvényében az arányossági szakaszban! 

 
Kovács Zoltán 

 


