
1. kép. A labda felülnézetben. A nyíl mutatja, merre kell a labda
tetejét apró körmozgásokkal „dörzsölni”.

2. kép. Ha a labda tetejét egy ujjal az óramutatóval ellentétes (ÓME)
irányban körkörösen mozgatjuk, a labda is lassan elforog ÓME
irányban (lásd a képhez tartozó videót, amely a fotóra kattintva in-
dul). Ez a mozgás csak azért jöhet létre, mert a labda alja nem tisz-
tán gördül, hanem megcsúszik a pad felületén.
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A bûvésztrükk

A tapadó és csúszó súrlódási erõ közötti különbségek
fontos részét képezik a klasszikusmechanika-tan-
anyagnak. Tárgyalásukat a következõ, osztályterem-
ben is elvégezhetõ bûvészmutatvánnyal színesíthet-
jük. Minden diák kap egy-egy 6-7 cm átmérõjû gumi-
labdát (mint amilyen az 1. képen látható), amellyel a
vízszintes iskolapadon vagy asztalon kísérletezhet.
Fontos, hogy a labdák és a padok felülete olyan le-
gyen, hogy a labdák könnyen, csúszás nélkül tudja-
nak gördülni a padon, ugyanakkor a labdákat, ha
mereven tartjuk õket, viszonylag könnyen el is lehes-
sen csúsztatni a pad felületén. Más szóval a felületek
ne legyenek se túl csúszósak, se túl tapadósak.

A trükk elsõ felében a diákokat megkérjük, he-
lyezzék a labdát maguk elé a padra. Elmagyarázzuk
nekik a célt: azt kell elérniük, hogy az asztalon fekvõ
labda felülrõl nézve forogjon az óramutatóval ellen-
tétes (ÓME) irányban. Ehhez csak a labda tetejét
érinthetik meg, és azt is csak egy ujjal. Ráadásul az
ujjuknak mindvégig ugyanabba az irányba kell
mutatnia (tehát tilos például úgy végrehajtaniuk a
feladatot, hogy a labdát felülrõl erõteljesen lenyom-
ják, és aztán elfordítják az ujjukat). A megoldás: a
labdát az ujjukkal le kell nyomni, majd viszonylag
gyors, ÓME irányú „dörzsölõ” mozdulatokat kell vé-
gezni. Amikor a labda „északi sarkát” kis körmozgá-
soknak vetjük alá, valóban el lehet érni, hogy az
„egyenlítõ” és ezzel együtt az egész labda ugyan-
olyan irányban lassan elforduljon, amint a 2. kép és a
hozzá tartozó videó szemlélteti.

A trükk második felében megkérjük a diákokat,
hogy ismételjék meg a kísérletet, de ezúttal egy (lát-
szólag jelentéktelen) módosítással: a labda tetejére
most két ujjukat helyezzék egymás mellé, ahogy a
3. kép mutatja. Mielõtt azonban a kísérlet második
felét végrehajtják, elõjöhetünk valami ködös magya-
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rázattal arról, hogy ezúttal – pusztán a gondolat ere-

3. kép. Ha a labda tetejét két ujjal az óramutatóval ellentétes (ÓME)
irányban körkörösen mozgatjuk, a labda lassan elforog az óramuta-
tóval megegyezõ (ÓMM) irányban (lásd a fotóra kattintva induló vi-
deót). A labda tisztán gördül a pad felületén.

jével! – próbáljuk majd õket megakadályozni a fel-
adat végrehajtásában. Például telekinézissel megkí-
séreljük elérni, hogy a labda az óramutatóval meg-
egyezõ (ÓMM) irányban forduljon el, tehát pontosan
ellentétesen azzal, ami a diákok célja. A diákok ismét
ÓME irányba mozgatják körkörösen a labda tetejét
(csak most két ujjal), így próbálják a labda „egyenlí-
tõjét” is ÓME irányban elforgatni. Meglepve tapasz-
talják azonban, hogy – annak ellenére, hogy a két
ujjuk pontosan ugyanazt a mozgást végzi a labdán,
mint a kísérlet elsõ felében az egyetlen ujjuk – a
labda ezúttal lassan ÓMM irányban fordul el, ahogy
megjósoltuk. Ezt a jelenséget a 3. kép és a hozzá
tartozó videó szemlélteti.

Ez a trükk azért különösen hatásos, mert a diákok
teljes egészében maguk hajtják végre, így a kísérlet
második felében elsõ kézbõl tapasztalják a meglepõ,
ösztöneiknek ellentmondó jelenséget. A mutatvány
magától mûködik (nem kell hozzá ügyesség), errõl a
dolog matematikája gondoskodik. A kísérlet második
fele ugyanis nem más, mint az úgynevezett „gördülõ-
labda-effektus”, az egyik leglátványosabb példa,
amellyel a háromdimenziós forgatásoknál elõforduló
meglepõ jelenségeket szemléltetni szokták [2]. A gör-
dülõlabda-effektus rövid elméleti magyarázata a cikk
következõ fejezetében olvasható.

Az egész kísérlet érdekes és pedagógiailag értékes
vonása – amit utólag érdemes külön átbeszélni a diá-
kokkal –, hogy a kísérletezõ számára a mutatvány
elsõ fele nem okoz különösebb meglepetést: az em-
ber ösztönösen úgy érzi, hogy ha körkörösen ÓME
irányban mozgatjuk a labda tetejét, azzal az egész

labdát is ugyanabba az irányba forgathatjuk. Valójá-
ban viszont éppen a mutatvány elsõ fele az, ami bo-
nyolultabb fizikai leírást igényel, mert ahhoz, hogy az
azonos forgási irány elõállhasson, a labda csúszva kell
mozogjon az asztalon. A mutatvány második fele el-
lentmond annak, amit az ember józan ésszel vár, és a
(gördülõlabda-effektust nem ismerõ) kísérletezõ szá-
mára teljesen meglepõ, szinte varázslatos látványt
nyújt. Ugyanakkor éppen a mutatvány második fele
az, ami teljesen egyszerû fizikai modellel, elemi mate-
matikával is könnyen magyarázható, mert ebben az
esetben a labda tisztán gördül a vízszintes felületen.
Érdemes elgondolkozni azon, mi okozza ezt a mar-
káns különbséget az egy- és kétujjas eset között; e
sorok írója számára egyelõre nem világos az ok. Ezért
csak mint kísérleti tényt tudom megállapítani, hogy –
ha a felületek nem túl tapadósak és nem is túl csúszó-
sak – két vagy több ujjal, esetleg a teljes tenyérrel vég-
rehajtva a mutatványt automatikusan a tiszta gördülõ
mozgás áll elõ, vagyis az „északi sark” és az „egyenlí-
tõ” ellentétes irányban forog (lásd a 3. képet ), míg az
egy ujjal végrehajtott kísérlet szinte automatikusan azt
a fajta csúszó mozgást hozza létre, amellyel a labda
egyenlítõje és az északi sarkot mozgató ujj azonos
irányú forgó mozgása áll elõ (2. kép ).1

1A gördülõlabda-effektust tárgyaló szakirodalom (például [2]) ál-
talában azt javasolja, hogy a labda tetejét tenyérrel nyomjuk le, és
mozgassuk körkörösen. Én a cikkben azért választottam a kétujjas
változatot, mert így a kísérlet elsõ és második felének kiinduló pa-
raméterei kevésbé térnek el egymástól, így az eredmény látványo-
sabb.

A gördülõlabda-effektus magyarázata

A tisztán gördülõ labda meglepõ forgásirányát (azaz a
fent tárgyalt kísérlet második felét) azzal a szemléle-
tes, egyszerûsített esettel szokás magyarázni, amikor a
labda három, egymást követõ 90°-os gurulómozgást
végez az asztalon [2]: elõször elõrefelé gurul egy ne-
gyed fordulatot, azután balra egy negyed fordulatot,
végül pedig hátra egy negyed fordulatot. A labda kö-
zéppontja ilyen módon ÓME irányú mozgást végez.
Meglepõ módon a három guruló mozgás – amelyek
mindegyike egy-egy vízszintes tengely körüli elfordu-
lás – együttesen ahhoz vezet, hogy a labda 90°-ot
elfordul a függõleges tengely körül, mégpedig ÓMM
irányba! Ezt az érdekes kísérletet (amely egyszerû,
kvalitatív magyarázatot ad a gördülõlabda-effektusra)
a diákok akár papíron, saját ábrákat rajzolva is
könnyen végiggondolhatják, és az elõttük levõ labdá-
val gyorsan maguk is ellenõrizhetik. Az egyetlen gond
vele az, hogy a három egymás utáni negyed fordulat –
elõre, balra, hátra – a labda középpontját nem a kiin-
duló helyre viszi vissza az asztalon, hanem attól Rπ/2-
vel balra (ahol R a labda sugara), míg a diákok által
ténylegesen végrehajtott mutatványban a labda pará-
nyi gördülésekkel mozgott körbe-körbe, és közép-
pontja periodikusan a kiinduló pontba érkezett vissza
a padon (lásd 1. fejezetet).
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A kérdést tehát talán jobb ebben a formában felten-

4. ábra. A labda tájolása az elsõ infinitezimális gördülõ mozgás
elõtt: a labda az x tengely körül dα szöggel elõrefelé fordul el.
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5. ábra. Balra: a labda tájolása a második infinitezimális gördülõ mozgás elõtt. Jobbra: a ciklus má-
sodik lépésében a labda az y tengely körül oldalirányban balra dα szöggel elfordul.
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ni: ha a labdát úgy gurítjuk az asztalon, hogy négy
(nem három) parányi (nem 90°-os) fordulatot tesz
meg egymás után – elõrefelé, balra, hátrafelé, majd
jobbra –, amelyek egy teljes, az óramutatóval ellenté-
tes irányú hurkot alkotnak az asztalon és a labda
közepét visszaviszik a kiindulópontba, akkor hogyan
lehetséges, hogy a hurok végére a labda a függõleges
tengely körül kis szöggel elfordul, mégpedig az óra-
mutatóval megegyezõ irányba? A cikk hátralevõ része
erre a kérdésre válaszol, egyrészt öt egyszerû ábrával
(4–8. ábrák ) – amelyek önmagukban is elégséges
kvalitatív magyarázatot adnak a problémára –, más-
részt részletes algebrai levezetéssel.

Felteszem, hogy a négy gördülõ mozgás mindegyi-
kében a labda ugyanazzal a szöggel fordul el a meg-
felelõ vízszintes tengelyek körül (így középpontja
biztosan visszajut az eredeti helyre), valamint hogy
ez a dα elfordulási szög kicsi. A számolásokban a
harmad- és magasabb rendû tagokat ezért elhanya-
golom, azaz például használom a sin(dα ) ≈ dα és
cos(dα ) ≈ 1−dα 2/2 közelítéseket. A jelenséget olyan
koordinátarendszerben írom le, amelynek origóját a
labda középpontjához rögzítjük, tengelyei pedig az
asztalhoz képest rögzített irányokban vannak: az x
tengely az asztal elülsõ és hátulsó élével, míg az y
tengely az asztal jobb és bal
oldali élével párhuzamos, a z
tengely pedig függõleges, az-
az az asztal lábaival párhuza-
mos. Az x, y, illetve z irányú
elmozdulásokat „jobbra-bal-
ra”, „elõre-hátra”, illetve „fel-
le” elmozdulásoknak fogom
nevezni.

A 4. ábra felülnézetbõl
mutatja a labda kezdeti tájolá-
sát az asztalon. A labda felszí-
nére néhány szimbólumot
rajzoltam, amelyek segítenek
vizuálisan követni az egymás
utáni elfordulásokat: két
„hosszúsági kört” (vékony
piros vonalak), egy piros nyi-
lat az „északi sarknál”, egy

piros kettõs kört az „egyenlítõn” és egy kék pontot az
egyik hosszúsági körön, kissé északra az egyenlítõtõl.
(A kék pont elhelyezkedését úgy választottam, hogy
az elsõ guruló mozgás a pontot éppen az y tengelyre
vigye le.)

Figyeljük meg, hogyan változik a kettõs kör helyze-
te a ciklus alatt az (x,y,z ) koordinátarendszerben!
Kezdõ pozíciója (x,y,z ) = (R,0,0), ahol R a labda
sugara. Az elsõ guruló mozgás alatt a kettõs kör a
forgástengelyen fekszik, tehát nem változtatja meg a
helyzetét (4. ábra és az 5. ábra bal oldala): dx1 = 0,
dy1 = 0, dz1 = 0.

A ciklus második lépésében a labda balra gurul,
mint az 5. ábra mutatja. A kettõs kör egy R sugarú
körpálya mentén mozog. Felfelé dz2 = R sin(dα ) ≈
Rdα, balra pedig

az elmozdulása. Az y helykomponens nem változik:

dx2 = R cos(dα ) − R ≈ R
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

1 − dα 2

2
− R =

= − R dα 2

2

dy2 = 0.
A harmadik lépésben a labda hátrafelé gurul a 6.

ábrán látható módon. A kettõs kör egy Rdα sugarú
körpálya mentén mozog. Elmozdulása hátrafelé dy3 =
−Rdα sin(dα ) ≈ −Rdα 2, lefelé pedig

(Emlékeztetõ: a dα -ban harmad- és magasabb rendû

dz3 = R dα cos(dα ) − R dα ≈ R dα ⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

1 − dα 2

2
− R dα =

= −R dα 3

2
≈ 0.

tagokat elhanyagoljuk.) A kettõs kör x helykompo-
nense nem változik: dx3 = 0.

A negyedik (és utolsó) lépésben a labda jobbra gu-
rul, a 7. ábrán látható módon. A kettõs kör egy ρ suga-
rú körpálya mentén mozog, ahol ρ egy kicsit kisebb az
R -nél. Azonban a ρ és az R közötti különbség elhanya-
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golható az általunk megkövetelt pontosságon belül: a

6. ábra. Balra: a labda tájolása a harmadik infinitezimális gördülõ mozgás elõtt. Jobbra: a ciklus harmadik lépésében a labda az x tengely
körül hátrafelé, dα szöggel fordul el.
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7. ábra. Balra: a labda tájolása a negyedik infinitezimális gördülõ mozgás elõtt. Jobbra: a ciklus ne-
gyedik, egyben utolsó lépésében a labda az y tengely körül oldalirányban dα szöggel jobbra fordul el.
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8. ábra. A labda helyzete és tájolása a teljes ciklus végén. A labda a
pad felületén visszatért eredeti helyére, de közben elfordult a z ten-
gely körül dθ = dα 2 szöggel.

x

y

dθ

y

x
z

Pithagorasz-tétel miatt ρ 2+(dy3)
2 = R 2, amibõl

A negyedik guruló mozgás tehát a kettõs kört

ρ = R 1 − dα 4 ≈ R
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

1 − dα 4

2
≈ R .

távolsággal jobbra, és dz4 = −ρ sin(dα ) ≈ −Rdα távol-

dx4 = ρ − ρ cos(dα ) ≈ ρ − ρ ⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

1 − dα 2

2
≈ R dα 2

2

sággal lefelé mozgatja el, míg az y helykoordináta
ugyanaz marad: dy4 = 0.

A ciklus végére a kettõs kör teljes elmozdulása (az
elõírt pontosság mellett) a következõ összetevõkkel
rendelkezik:

dx =
4

i = 1

dxi = 0,

dy =
4

i = 1

dyi = −R dα 2 és

dz =
4

i = 1

dzi = 0.

A 8. ábrán látható a labda
tájolása a teljes ciklus bejárása
után.

A fentieket összefoglalva: a
labda egy ÓME irányú ciklust
járt be, amely négy, egymás
utáni tisztán gördülõ szakasz-
ból állt. Mind a négy gördülõ
szakaszban a labda vízszintes
tengely körül dα szöggel el-
fordult. A ciklus végén a
labda középpontja visszake-
rült a kiindulópontba az asz-
talon, de a labda

szöggel elfordult a z tengely

dθ ≈ |dy|
R

≈ dα 2

körül ÓMM irányban. Ezzel az összefüggéssel és a
hozzá tartozó 4–8. ábrákkal megkapjuk a gördülõlab-
da-effektus (az 1. szakaszban bemutatott trükk máso-
dik fele) kvantitatív magyarázatát.
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