
6. Newtoni törvényszék 

 
  

"Newton pontos terve szerint suhan a csillag, és arra int néma 
pályán róva terét, ki-ki tisztelje mesterét" (Albert Einstein) 

 

Étvágygerjesztı Newton-idézetek: 
"A természet semmit sem tesz hiába, s mindaz, ami sok ok révén történik, bár 
kevesebbel is megvalósítható lett volna, fölösleges. A természet ugyanis egyszerő, s 
nem használja a dolgok felesleges okait."  
"...olyan vagyok, mint a tengerparton játszó gyermek, aki játék közben imitt-amott 
egy, a szokottnál laposabb kavicsot vagy szebb kagylót talál, míg az igazság nagy 
óceánja egészében felfedezetlenül terül el tekintetem elıtt." 
"A természeti jelenségek magyarázatához nem szabad több okot felvenni, mint 
amennyi igaz, s amennyi a szóban lévı jelenség magyarázatához szükséges." 

Newton törvényei 
Miket nevezünk törvényeknek a természettudományokban? Az olyan állításokat, 
melyeket a megfigyelések igazolnak és általános érvényőek. Minthogy a 
természettudomány célja a természet megértése és leírása, a törvényeknek 
kulcsszerepük van. A törvények rendszereket alkothatnak, mely rendszerekben 
többféle jelenség is leírható. A törvények legnagyobb része bizonyítható is más 
törvények ismeretében. Kell azonban egy alap, amit elfogadunk kiindulásul, hogy 
azután a többi törvényt bizonyítani tudjuk. Az ilyen alapokat nevezik axiómáknak. 
Ezeket (noha igazságuk jól látható), pontos bizonyítás nélkül fogadjuk el igaznak. 

Newton I. törvénye 

Ez az a törvény, ami valójában axióma, az összes további megállapítás alapja. 
Definíció: A testeknek az a tulajdonsága, hogy mozgásállapotuk csak erı hatására 
változik meg, ez a testek tehetetlensége. 

Newton elsı törvénye a TEHETETLENSÉG TÖRVÉNYE :  
Minden test megmarad a nyugalom vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgás 
állapotában mindaddig, amíg valamilyen erıhatás ennek elhagyására nem kényszeríti. 
Az olyan vonatkoztatási rendszereket, amelyekben teljesül a tehetetlenség törvénye, 
inerciarendszereknek nevezzük. (A Newton-törvények csak inerciarendszerekben 
érvényesek!) 
A testek tehetetlenségének a mértéke a tömeg, jele: m, mértékegysége a kilogram 
(kg). Nagyobb tömeg esetében nagyobb a tehetetlenség is. 

 

 



Ezzel kapcsolatos fogalom a sőrőség, ami a tömeg és a térfogat (jele:V, mértékegysége köbméter, 
esetleg köbcentiméter) hányadosa. Képletben: 

 

Mértékegysége: , ill.  . 

Mekkora a váltószám a két mértékegység között? 

 

Newton II. törvénye  

Most eljutottunk, az erı, mint fizikai mennyiség fogalmának elsı értelmezéséhez: 
erıhatásnak az egyik testnek a másikra kifejtett hatását nevezzük, amely 
megváltoztatja annak mozgásállapotát., F betővel jelöljük. 

Newton második törvénye a DINAMIKA ALAPTÖRVÉNYE A 
tömegpontot a fellépı erı a saját irányába gyorsítja, a létrejövı 
gyorsulás pedig egyenesen arányos az erıvel. 

F ~ a 

A testre ható erı és a gyorsulás hányadosát a test tehetetlen 
tömegének nevezzük, jele m.  
F = m a 

Az erı mértékegysége a tömeg és a gyorsulás egységének szorzata,1 kg 1 m/s
2

 = 1 N 
(newton) 

1N az az erı, amely az 1 kg tömegő testet 1 m/s
2

 gyorsulással mozgatja.  

 
Newton III. törvénye  

Newton harmadik törvénye A HATÁS-ELLENHATÁS TÖRVÉNYE 

Ha az egyik test erıt fejt ki a másikra, a másik is erıt fejt ki az elızıre, tehát az erık 
mindig párosával lépnek fel. Ezek az erık egyenlı nagyságúak és ellentétes irányúak. 
Az erı és az ellenerı mindig más-más testre hat. Newton harmadik törvénye 
megfogalmazható másképpen is: egy zárt rendszerben az összes lendületváltozás 
nulla. Zárt rendszernek azt nevezzük, melyben csak belsı erık hatnak, azaz minden 
erı a rendszeren belülrıl ered és ott is fejti ki hatását. A lendület megmaradásnak 
köszönhetı a rakétameghajtás is. Ez a törvény a fizika nagy (anyag-, energia-, töltés- 
stb.) megmaradási törvényeinek egyike. 

Hogy a két megfogalmazás megegyezik, azt bizonyítani is tudjuk: 

Két test hat egymásra az itt ábrázolt módon. Newton harmadik törvénye alapján a 
létrejövı erık a következık: 
 

 
  



 
Newton második törvénye értelmében: 

amF 21 =   ha a gyorsulást kifejtjük, a következı képletet kapjuk: 
t

vv
mF t 0

21

−=  

 
Mindkét oldalt szorozzuk meg az eltelt idıvel, így az 1-es test által kifejtett erılökést 
kapjuk meg:  

)( 021 vvmtF t −=  
 a zárójelet felbontva ehhez jutunk:  

0221 vmvmtF t −=  
Tudjuk, hogy a lendület képlete:  

mvI =   
ezt behelyettesíthetjük ebbe a képletbe: 

01 IItF t −=   

vagyis 21 ItF ∆=  az egyes test által kifejtett erılökés megegyezik a kettes 
lendületváltozásával.  
Mindez persze a másik testre is igaz: 

12 ItF ∆=  
Newton III. törvénye értelmében (hatás-ellenhatás): 

12 FF −= . 
Mivel t mindkét esetben igaz, az erılökéseket is felírhatjuk így:  

tFtF 12 −= . 
Az erılökések viszont megegyeznek a lendületváltozásokkal, tehát: 

12 II ∆−=∆ .  
A két lendület változás összege pedig: 

012 =∆+∆ II . 
 
Ez az összeg a rendszer teljes lendületváltozása vagyis: 

0=∆I   
 
Megkaptuk a harmadik törvény másik megfogalmazását. A zárt rendszer teljes 
lendületváltozása nulla. 
 

A lendület megmaradás törvényét használhatjuk arra is, hogy kiszámoljuk, milyen 
hatása lesz két különbözı lendülető test ütközésének is. Ha az ütközés során a 
mozgási energiát teljes mértékben mozgási energiává alakul, akkor rugalmas 
ütközésrıl beszélünk, ha az energia egy részébıl alakváltozás, vagy hı lesz, akkor az 
kisebb vagy nagyobb mértékben rugalmatlannak számít. 

Newton negyedik törvényének is szokták hívni az ERİHATÁSOK 



FÜGGETLENSÉGÉNEK az elvét. Ez azt mondja ki, hogy az erıhatások egymástól 
függetlenül hatnak. Az egyes erık által létrehozott hatás ugyanaz, mintha az erık 
eredıje hatott volna, azaz az erık helyettesíthetık az eredı erıvel. Már elıkerültek 
korábban a vektorok, itt az erık esetében is vektormennyiségekrıl beszélhetünk. 
Eredıjüket pedig úgy kapjuk, hogy a közös pontból felvett két vektorból 
paralelogrammát szerkesztünk, és ebbıl a közös pontból kiinduló átló a két vektor 
összege. 

 

  

  


