


Esik a CanSat
Esik lefelé a CanSat. Honnan tudjuk, hogy lefelé esik? Mi az, hogy lefelé? - Egy
mozgás csak adott vonatkoztatási rendszerben (inerciarendszer) értelmezhető,
vagyis a test mozgását viszonyítani kell valamihez. Például a vonaton ülve a
vonathoz képest nem mozgok, de a földhöz képest igen. Tehát, visszatérve eredeti
feltevésünkhöz, bővíthetjük a példánkat: a CanSat zuhan a Föld felé.

A CanSat 10 m/s sebességgel zuhan a Föld felé. Mi az a sebesség? Valószínűleg
már ismerős a fogalom, de mit is fejez ki? A sebesség egyszerűen azt mondja meg,
hogy egy test adott idő alatt mekkora utat tesz meg, tehát jelenleg a CanSat
másodpercenként mozog (zuhan) 10 métert.

A sebesség jele v, a megtett úté s, és az időé t, így v kiszámolható a következő
képlettel: v = s/t

Mértékegysége: m/s

Ebben az esetben egyenes vonalú egyenletes mozgásról beszélünk, vagyis
egyenlő időközönként egyenlő utat tesz meg a test. De a Földön a testek a
gyakorlatban ritkán mozognak így, különféle hatások miatt változhat a mozgás ideje
alatt a sebességük. Ekkor átlagsebességről beszélünk, ez egy olyan sebesség, ami
akkora, mintha egyenletes mozgással tenné meg a test az utat ugyanannyi idő alatt,
mint változó sebességgel. Van még pillanatnyi sebesség is, ez azt jelenti
körülbelül, hogy ha megállítanánk az időt, abban a kimerevített időpillanatban
mekkora lenne a test sebessége.

Mennyi a CanSat pillanatnyi sebessége abban a pillanatban, amikor a magasban
elengedjük egy ejtési teszt során? A pillanatnyi sebessége 0 m/s. És az hogyan
lehetséges, hogy később pedig még nagyobb sebességel mozog a Föld felé? A
gravitáció (amire később térünk ki, most legyen róla elég annyi, hogy a gravitáció
miatt esnek a dolgok lefelé) megváltoztatta a CanSat sebességét. A
sebességváltozás mértéke a gyorsulás, vagyis hogy bizonyos t idő alatt mennyit
változott v.

Jele: a

Képlete: a = dv/dt (d itt a változásra utal), alternativan v2-v1/t (v1 egy korábbi és v2 egy
későbbi sebesség)

Mértékegysége: m/s2

Ilyenkor a megtett út kiszámolható a következőképpen:
s = v0 * t + a * t2/2 ahol v0 a kezdősebesség
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De honnan is jön ez a gyorsulás? Miért változtatja meg egy test a sebességét?
Egyáltalán: miért mozog valami? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat a
következő fejezetben.

Miért esik a CanSat?
Isaac Newton angol tudós rájött, hogy egy test vagy nyugalomban van, vagy
egyenes vonalú egyenletes vonalú mozgást végez, amíg egy másik test meg nem
változtatja a mozgását. Ezt nevezzük Newton I. törvényének. Szóval a labda azért
gurul, mert én (egy másik test) belerúgok és aztán azért áll meg, mert a fű, amin
gurul, lelassítja (ilyenkor a negatív és lassulásnak hívjuk). Azt, hogy egy testnek
mennyire nehéz megváltoztatni a mozgása állapotát és, hogy mennyi anyag
található benne tömegnek nevezzük.

Jele: m

Mértékegysége: kg

Amikor egy test egy másik testet mozgás változtatásra késztet, olyankor erőt fejt ki
rá, vagyis gyorsulásra vagy állapotváltoztatásra kényszeríti. Tehát, amikor a labdába
rúgtam, akkor erőt fejtettem ki rá és a Föld is erőt fejt ki rá. A Föld által kifejtett
erőhatás a gravitációs erő, emiatt esnek le a dolgok.

Jele: F

Mértékegysége: kg * m / s2 vagy származtatott nevén: N  (Newton)

Newton II. törvény szerint az erő egyenesen arányos a testre ható erővel.

a = F/m, ebből megkaphatjuk F képletét: F = m*a

Tehát az erő a test tömegének és gyorsulásának a szorzata. Ekkora erő gyorsítja az
adott m tömegű testet a gyorsulással.

Vektorok

Az eddig vizsgált értékek két csoportba oszthatók. Azok, amelyeknek van irányuk és
nagyságuk (pl.: F, a, v) vektor mennyiségek, amelyeknek csak nagyságuk van (pl.:
m) skalároknak hívjuk.
A vektor mennyiségeket felhasználhatjuk arra, hogy koordináta rendszerben
számoljunk velük. Íme egy rövid ismertető a vektorok matematikájáról:
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2.1 A vektorok matematikája

Súly
A súly az az erő, amivel egy test a felfüggesztést húzza, vagy az alátámasztást
nyomja. Például ha ülök egy széken, én erőt fejtek ki rá, ez a súly. A CanSat esés
közben tehát súlytalan. A közvnyelv a tömeget és a súly szinonímaként használja,
de a fizikában külnbözőek.

Gravitáció

A gravitáció, mint láttuk, az az erő, ami egy testet a Föld felé gyorsít. 9,80665 m/s2
-el gyorsítja a testeket a gravitáció, ezt nevezzük nehézségi gyorsulásnak. Így az
erő, amivel a gravitáció egy m tömegű testre hat: Fgravitáció = m * g ahol g a nehézségi
gyorsulás.

Hogyan lassítsuk a CanSatet?
A célunk, hogy a CanSat az előírásoknak megfelelő sebességgel zuhanjon és, hogy
legyen elég időnk elvégezni a méréseinket. Ehhez a légellenállást fogjuk használni.

4



Egy test, amikor zuhan, hat rá egy gravitációval ellentétes irányú erő, a légellenállás.
A levegő részecskéi erőt fejtenek ki a testre. A CanSat leejtésekor, az a célunk, hogy
ezt az erőhatást növeljük és ezáltal a test sebességét csökkentsük. Ezt az
ejtőernyővel fogjuk megtenni, aminek alakja és mérete pont megfelelő ahhoz, hogy
nagy légellenállást okozzon, mivel nagy felületen találkozik a levegővel.

3.1 A CanSatre ható erők

Képlet: Flégelenállás = ½ * Cd * ρ * A v2

Cd: Az ernyő légellenállási együtthatója, az ernyőtől fgg

ρ: légsűrűség, a Földön átlagosan: 1.255 kg/m3

v: a test sebessége, amit négyzetre emelünk

Akkor sikeres a lassítás vagyis nem nő a CanSat sebessége ha  a gravitációs erővel
egyenlő nagyságú, különbségük 0. Jelen esetben ezt nevezzük eredő erőnek (az
eredő erő a testre ható erők összessége). Jelen esetben ez 0, mivel a két ellentétes
irányú erő egymásból kivonódik:

Fgravitáció-Flégelenállás = 0

Hogy egyszerűbb legyen ezekkel az erőkkel számolni, a fentihez hasonló ábrákon
szokás őket ábrázolni, ahol könnyen lehet látni, melyek adódnak össze vagy
vonódnak ki egymásból. Még a szögfüggvények is segíthetnek az ilyesfajta
szabadtest diagramos számításokban.

5



3.2 Szögfüggvények

Milyen ernyőt válasszunk?
Az alábbi táblázat a különböző ejtőernyő típusok légellenállási együtthatóit mutatja
be. (A rossz fordítás húzási-együtthatónak nevezi)

Félgömb alakú 0.62-0.77 Nagyon gyakori;
elkészítése időigényes

Kereszt 0.6-0.8 Könnyen elkészíthető

Paraglider 0.75-1.10 Bonyolult kialakítás;
irányított leszállás
lehetséges vele

Lapos, hatszögletű 0.75-0.8 Könnyen elkészíthető
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Ne feledjük a szelet!
Végezetül megjegyeznénk, hogy a szél hatással lehet a CanSat sebességére és a
földetérés helyére. Érdemes számításainkba venni ezt is. Használjuk fel ehhez a
vektorokról és az eredő erőről tanultakat bátran!

3.3 A CanSat esését a szélirány is befolyásolja
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