Üdvözlünk a 7. osztályban.
A fizika új tantárgy az órarendedben. Szeretnénk érdekessé és könnyen elsajátíthatóvá tenni
számodra a tananyagot. Több dolgot hívtunk ehhez segítségül.

A kísérleteket zöld színnel
jeleztük. Mellette a grafikák
a kísérletek jelenségeit
mutatják meg.

Minden lecke végén
találsz egy összefoglalást
a legfontosabb
emlékeztetőkkel.

A könnyebb érthetőség kedvéért, képekkel és
rajzokkal igyekszünk szemléltetni a fogalmakat.

Bízunk benne, hogy
a fotók megmutatják neked,
hogy a fizika része
a mindennapjainknak.

A tananyag feldolgozását
a könyvhöz tartozó
munkafüzet is segíti.

JÓ TANULÁST ÉS KELLEMES KÍSÉRLETEZÉST!

I. Testek, folyamatok
mérhető tulajdonsága

1. A MÉRÉS
Történelemórán tanultunk már őslényekről, ősemberekről.
Lehetséges, hogy létezik ősméter vagy talán őskilogramm is?

Mennyire fúj a szél, ha már
viharos?

Mekkorát ugorjon a sportoló,
hogy kijusson az olimpiára?

Mennyit mutat a mérleg?

Milyen gyorsan tekerje a kerékpárt a biciklista a győzelemhez?

Mindegyik kérdésben adatra kérdeztünk rá. Mekkora a szél sebessége? Hány métert ugrik a távolugró? Mekkora
sebességgel lehet kerékpárversenyt nyerni? Hány kilogramm vagyok? A kérdések megválaszolásához méréseket kell
végezni.

1. Kísérlet

Hosszúságmérés
A mérés során összehasonlítást végzünk. A mérendő
mennyiséget hasonlítjuk össze az egységnyinek
választott mennyiséggel. Például ha a távolugró ugrása
7 méter, az azt jelenti, hogy a táv hétszer akkora, mint
az 1 méter hosszúság. A mérleg által mutatott 59 kg
ötvenkilencszer több az 1 kilogrammnál. Az is lehet,
hogy a tanulópad hosszúsága 17 ceruza hosszúságú. Ez
a mérés nem egyértelmű, mert a méret attól függ, hogy
kinek melyik ceruzáját használtuk mérőeszközként.

Mérd meg a tanulópad hosszúságát!
Használhatsz mérőrudat, mérőszalagot, akár ceruzát is. Mérd meg az osztályterem szélességét és hosszúságát!
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Mértékegység
A mérés eredményét mennyiséggel fejezzük ki. A mennyiség mindig mérőszámból és mértékegységből áll. A
fizikai mennyiségek jelölésére valamilyen betűt használunk, hogy ne kelljen mindig kiírni a teljes megnevezésüket.
A hosszúság egy fizikai mennyiség, amelynek lehetséges jelei: l, h, d, s. A tömeg is egy fizikai mennyiség, jelölésére
m betűt használunk.
m
mérőszám
Mennyiség: m = 42 kkg

m
mérőszám
Mennyiség: l = 17 m

m
mértékegység

Korábban sok gondot okozott, hogy országonként,
területenként más-más mértékegységeket használtak. Az ebből adódó problémák kiküszöbölésére
a franciák (1799-ben) elkészítették a hosszúság és
a tömeg mértékegységét: az ősmétert és az őskilogrammot. 1 méter a Föld Párizson átmenő délkörének 40 milliomod része. 1 kilogramm körülbelül
1 dm3 4 °C-os tiszta víz tömege.
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39 mm

39 mm

Jó, ha tudod

m
mértékegység

Az őskilogramm
platina-irídium
ötvözetből készült
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Jó, ha tudod

SI-rendszer

Néhány országban (Amerikai Egyesült Államok,
Ausztrália) még ma is használatban van sok régi
mértékegység. Például az útjelző táblák mérföldben (mile) mutatják a városok távolságát; a műszaki
gyakorlatban használatos mértékegység a hüvelyk
(inch): a csavarmenet, a csavarhúzó, a cső átmérőjét
ezekben az országokban inchben adják meg.
Keresd meg az interneten vagy a lexikonban, mekkora mértékegység a mile (mérföld), az inch (hüvelyk)
és a col (")! Mennyire pontos a km-ről mérföldre történő átszámítás a fényképen látható útjelző táblán?

Bowling Green

10 MILES
16 KILOMETERS

Napjainkban a Nemzetközi Mértékegységrendszer,
mértékegységeit használjuk. Ezt a rendszert, francia
elnevezésének rövidítése alapján SI-rendszernek
hívjuk. Az alapegységek mellett gyakran használjuk
azok többszörösét vagy törtrészét. A hosszúság
alapegysége a méter (m). Ennél nagyobb egység a
kilométer (km), kisebb mértékegység a deciméter
(dm), a centiméter (cm) és a milliméter (mm).
1 km = 1000 m,
1 m = 10 dm,
1 dm = 10 cm,
1 cm = 10 mm.
Két egyenlő mennyiség esetében, ahányszor nagyobb a
mértékegység, annyiszor kisebb a mérőszám.
600 cm = 6 m. (A centiméternek 100-szorosa a méter,
a 600-nak századrésze a 6.)

Térfogatmérés
A testek térbeli kiterjedésének mennyiségi jellemzője a
térfogat. A térfogat jele V, mértékegysége m3.
c
1 m3 a térfogata az 1 m élhosszúságú kockának. 1 cm3 a
térfogata egy olyan kockának, amelynek minden éle 1 cm.
b
a
1 m3 = 1000 dm3, 1 dm3 = 1000 cm3.
Sokféle test térfogatát számítással is meghatározhatjuk. A téglatest térfogata például: V = a · b · c.
Méréssel azonban a szabálytalan alakú testek térfogatát is meg lehet határozni. Szilárd testek térfogatának mérésekor először vizet öntünk a mérőhengerbe, azután beletesszük a mérendő testet. A mérőhenger most az adott
test és a víz együttes térfogatát mutatja. A test térfogatát ezért úgy határozzuk meg, hogy ebből az együttes térfogatból kivonjuk a víz térfogatát.

2. Kísérlet
ml

Mérd meg a mérőhenger vizében levő, különböző alakú és méretű testek térfogatát!
Használj a kísérlethez egy pénzérmét, egy
üveggolyót és egy alumíniumhasábot!
A mért eredményt jegyezd le!
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A mérőhengerek egy része milliliteres beosztású.
Mit gondolsz, ezzel is lehet térfogatot mérni?
Igen, mert a milliliter, a deciliter és a liter is térfogatmértékegység.
1 cm3 = 1 ml,
1 dm3 = 1 liter.

Kérdések, feladatok
1. Keresd ki az interneten, a Magyar Néprajzi Lexikonból, a magyar akó és a magyar
icce mértékegységek értelmezését!
2. Mátyás király egyik szőlősgazdája 14 magyar akó bort szállíttatott a pincébe. Hány
liter bor volt ez?
3. Ha ez a gazda 3 magyar icce bort ivott
a király egészségére, hány decilitert fogyasztott?

4. Egy orvosságosüvegről meg tudod állapítani, hogy mennyi a térfogata?
5. Budapest és Győr távolsága hány mérföld?
6. Hány col a vizes- (teás-) kulacsod kupakjának átmérője?
7. A zsebünkben 50 darab egyforma, kicsi
szög lapul. Hogyan tudnánk meghatározni 1 darab térfogatát?
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2. A TÖMEG MÉRÉSE, A SŰRŰSÉG
A tömeg mérése
A testek tömegét karos mérleggel is megmérhetjük. A mérleg egyik serpenyőjébe
tesszük az ismeretlen tömegű testet, a másik serpenyőbe pedig annyi darabot a
mérősorozatból, hogy a mérleg egyensúlyban legyen.
Ha az egyenlő karú mérleg serpenyőibe annyi tömeget teszünk, hogy a mérleg
egyensúlyba kerül, akkor a serpenyőkbe egyenlő tömegű testeket helyeztünk.
Ha a serpenyőkben különböző tömegű testek vannak, akkor a mérleg nincs
egyensúlyban. Az a serpenyő süllyed le, amelyikben a nagyobb tömegű test van.
A tömeg (jele: m) mértékegysége a kilogramm (kg). 1 kg a tömege az
őskilogrammnak, vagyis annak a hengernek, amelyet ma Párizsban őriznek.
Gyakorlatilag 1 kg a tömege az 1 dm3 4 °C-ostérfogatú víznek is. A tömeg további
mértékegységei a gramm (g) és a tonna (t).
1 t = 1000 kg,
A valóságban sokféle mérleg van forgalomban.
1 kg = 1000 g.

A sűrűség
1. Kísérlet
Mérd meg gramm pontossággal a tanulókísérleti készlet három, különböző
nagyságú alumínium hasábjának a tömegét! Mérd meg mérőhengerrel ezen
testek térfogatát is!
Alumínium hasáb
Tömeg
Térfogat

Legkisebb
27 g
10 cm3

Közepes
54 g
20 cm3

Legnagyobb
81 g
30 cm3

Tapasztalat: A mérési eredmények azt mutatják, hogy az azonos anyagból
készült testek közül annak nagyobb a tömege, amelyiknek nagyobb a
térfogata. A kétszer, háromszor nagyobb térfogatú testnek a tömege is
kétszer, háromszor nagyobb. Ha két mennyiség hányadosa állandó, akkor a
két mennyiség egyenesen arányos.
g
m1 = 27 g =
V1 10 cm3 2, 7 cm3
g
m2 = 54 g =
2,
7
3
V2
20 cm
cm3
g
m3 = 81 g =
V3 30 cm3 2, 7 cm3
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Mivel csak a mérőszámokat tudjuk elosztani,
0 10 20 30 40 50
V (cm3)
a mértékegységeket nem, az utóbbiak osztását
törtvonallal jelöljük.
Eredményül azt kaptuk, hogy a hányados mindhárom esetben egyenlő. Ez
biztosan az alumínium valamilyen tulajdonságának köszönhető.
Ez azt jelenti, hogy 1 cm3 alumíniumnak a tömege 2,7 g.
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2. Kísérlet
Mérd meg a tanulókísérleti készlet azonos méretű fa-, alumínium, rézés vashengerének tömegét és térfogatát!

A henger anyaga
Tömeg
Térfogat
Tömeg
Térfogat

Fa
20 g
30 cm3

Alumínium
81 g
30 cm3

20 g
g
= 0, 66
30 cm3
cm3

81 g
g
= 2, 7
30 cm3
cm3

Réz
260 g
30 cm3
260 g
g
3 = 8, 7
30 cm
cm 3

Vas
240 g
30 cm3
240 g
g
3 = 8
30 cm
cm 3

Tapasztalat: A különböző anyagú és azonos térfogatú testek tömege különböző. A táblázat negyedik sorába
a hengeres testek tömegének és térfogatának hányadosát írtuk be. Ez a hányados jellemző a fenti anyagokra:
a fára, az alumíniumra, a rézre és a vasra.
A test tömegének és a térfogatának hányadosa jellemző az anyagra, az így meghatározott fizikai mennyiséget
sűrűségnek nevezzük. A sűrűség jele (a görög ró betű).
Egy anyag sűrűségét úgy kell kiszámítani, hogy a test tömegét elosztjuk a test térfogatával.
test tömege (m)
Sűrűség
Sûrûség = test térfogata (V)

m
u= V .

A sűrűség mértékegysége a tömeg és a térfogat mértékkg
egységének a hányadosa: 3 (kilogramm per köbm
g
méter) és a
3 (gramm per köbcentiméter).
cm

Jó, ha tudod

A bolygók közül a Földnek a legnagyobb a sűrűség
ge. Bolygónk átlagos sűrűsége 5,52
3 ; belsejében
cm
g
. A bolygók közül a legkisebb sűrűa sűrűség 13
cm3
g
.
sége a Szaturnusznak van: 0,7
cm3

Példa
A képen látható kavicsoknak mennyi a sűrűsége?
Ennek meghatározásához megmértük a kavicsok tömegét és térfogatát.
m = 72 g
V = 30 cm3
72 g
m
=
u= V =
30 cm3
g
= 2,4
cm3
g
A kavics sűrűsége tehát 2,4
.
cm3

Átlagsűrűség:
Ennek a kalapácsnak a feje vasból, a nyele fából készül.
Tehát, ha egy kalapács tömegét elosztjuk a térfogatával,
akkor nem a vas, vagy a fa sűrűségét számítjuk ki,
hanem a kalapács átlagsűrűségét.
Ha a rostos üdítő hosszabb ideig állt, akkor fogyasztás
előtt felkavarjuk. Magyarázd meg, hogy miért van erre
szükség!
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Összefoglalás
A testek egyik jellemzője a tömeg, jele m. Mértékegysége g, kg.
A tömeg és a térfogat hányadosaként meghatározott fizikai
mennyiséget sűrűségnek nevezzük.
A sűrűség jele (a görög ró betű).

test tömege (m)
Sűrűség
Sûrûség = test térfogata (V)
Mértékegysége:

m
u= V

g
kg
, és 3 .
cm3
m

Néhány anyag sűrűsége
Szilárd anyag neve
Acél
Alumínium
Arany
Cement
Cukor
Emberi test
Ezüst
Fenyőfa
Grafit
Gyémánt
Hungarocell
Folyadék, gáz anyag neve
Alkohol
Benzin
Denaturált szesz
Higany
Levegő

g
cm3
7,8
2,7
19,3
1,4
1,6
1,07
10,5
0,5
2,1
3,5
0,015
g
cm3
0,8
0,7
0,78
13,6
0,0013

kg
m3
7 800
2 700
19 300
1 400
1 600
1 070
10 500
500
2 100
3 500
15
kg
m3
800
700
780
13 600
1,3

Szilárd anyag neve
Jég (0 °C)
Kavics
Konyhasó
Kőszén
Ólom
Parafa
Porcelán
Vörösréz
Tölgyfa
Üveg
Vas
Folyadék, gáz anyag neve
Olaj
Petróleum
Tej
Tengervíz
Víz (4 °C)

g
cm3
0,9
2,4
2,1
1,3
11,3
0,2
2,3
8,9
0,8
2,6
7,8
g
cm3
0,9
0,8
1,03
1,026
1

kg
m3
900
2 400
2 100
1 300
11 300
200
2 300
8 900
800
2 600
7 800
kg
m3
900
800
1 030
1 026
1 000

Kérdések, feladatok
5. Egyenlő tömegű alumínium- és rézkockák közül
melyiknek nagyobb a térfogata?
6. Hány kg a tömege 1 liter víznek?
7. A sűrűségtáblázat felhasználásával számítsd ki
a hiányzó adatokat!
Sűrűség
Az anyag
Tömeg
Térfogat
kg
neve
(kg)
(m3)
m3
Üveg
10
Víz
3000
Tölgyfa
6
Acél
78
Jég
450

( )

1. Az Apolló–17 űrhajó 1972-ben landolt a Holdon,
visszatérésekor 114,8 kg tömegű kőzetet hozott.
Ez a mennyiség hány tonnával egyenlő?
2. Mekkora a tömege 1 m3 víznek?
g
?
3. Mit jelent az, hogy az ezüst sűrűsége 10,5
cm3
3
4. 1 m fenyőfa 500 kg. Mennyi a fenyőfa sűrűsége?

8

8. Egyenlő térfogatú alumínium- és rézkockák közül
melyiknek kisebb a tömege?
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3. AZ IDŐ MÉRÉSE
Az időpont kifejezi, hogy mikor történik egy jelenség; a „mikor?”
kérdésre ad választ. (Például a mohácsi csata 1526. augusztus
29-én zajlott.) Az időtartam a jelenség kezdete és vége között eltelt idő, a „meddig?” kérdésre ad választ. (Például Mátyás király
uralkodása, aki 1458 és 1490 között uralkodott.)
A nagy földrajzi felfedezések idején, a XVI. században az számított sikeres hajósnak, aki jól számította ki a távolságot, és jól
tervezte meg a tengeren tartózkodás idejét. A sikeres tájékozódáson kívül ugyanis az is a szerencsés visszatérés záloga volt, ha
a tengerjárót az ott-tartózkodáshoz elegendő vízzel és élelemmel
szerelték fel. A távolság és az idő egyre pontosabb mérésére irányuló törekvések ekkor vettek nagy lendületet.
A mérés valamilyen választott egységgel való összehasonlítást jelent. Az idő múlását legközvetlenebbül a periodikus csillagászati
ciklusok jelzik. A Föld egy nap alatt fordul meg a tengelye körül,
a Hold közel egy hónap alatt kerüli meg a Földet, a Föld Nap
körüli útja egy évig tart. Persze ezek a csillagászati periódusok
nem pontosan egymás egész számú többszörösei, így a naptárakat mindig korrigálni kell, állandó feladatot adva ezzel a naptárkészítőknek.

A naptár és a szökőév
A naptárunk figyelembe veszi a Föld 365 egész napnál hosszabb keringési idejét, ezért négyévenként szökőnapokat illeszt be. A szökőévekben a február 29 napos, a szökőnap mindig február 24-én van. Ha egy évben 366
nap van, akkor az szökőév. A jelenleg használt naptárat 1582-ben vezette be Gergely pápa; így lett a naptár neve
Gergely-naptár. Magyarországon ezt 1587 óta használjuk.

Időmérő eszközök
A napóra a legősibb időmérő eszköz. Működése azon alapszik,
hogy egy tárgy árnyékának iránya és nagysága függ a Nap helyzetétől. A mechanikus órák megjelenéséig a napóra volt a legfontosabb időmérő eszköz. A napóra készítése még ma is megbecsült
tevékenység, manapság is gyönyörködünk, ha ilyen szerkezetet
látunk.

22

A rajzon egy zászlós botot és az árnyékát figyelhetjük
meg. Tudjuk, hogy a kép délben készült Magyarországon. Válaszolj az alábbi kérdésekre!
Milyen irányból süt a nap a képen? Változik-e az árnyék hossza az idő múlásával, és ha igen, hogyan?
A képen melyik irány felel meg északnak? Merre mozdul el az árnyék az idő múlásával? A képen látható jelenség melyik évszakban tapasztalható?
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Elmondható, hogy az idő mérése periodikus (ismétlődő) mozgás segítségével történik. A Nap látszólagos mozgása az égbolton, az évszakok váltakozása, a Föld Nap körüli keringése többé-kevésbé szabályosan ismétlődő
jelenségek.
Az időmérő eszközök olyan szerkezetek, amelyeknél a szabályosan ismétlődő jelenségek kezdetét és ritmusát
lehet szabályozni. Ilyen például a tartályból kifolyó víz, ha a kivezető cső nyílását változtatom, vagy a lepergő
homok, a jelekkel ellátott gyertya.
A napórát nyilván csak nappal lehet használni, hiszen úgy működik, hogy egy pálca árnyéka vetül egy skálára.
A víz-, a gyertya- és a homokórát éjszaka is lehet használni.

A homokóra most is használatos, általában 3, 4 vagy
5 perc kimérésére alkalmas. Ha egyszerre indul három
ilyen homokórában a homok lepergése, hány perc
múlva lesznek ismét azonos helyzetben?

A vízóra egy ősi időmérő szerkezet a borús napokra: az
edényből kifolyó víz szintje mutatja az idő múlását. Az
edény alakja miatt a benne levő víz magassága egyenletesen csökken.

Az ingamozgás
Egy vékony fonálra függesztett testet kitérítünk függőleges helyzetéből, majd elengedjük.
A test ekkor ingamozgást végez. A fonálinga egy teljes lengésének nevezzük az ingamozgás
azon szakaszát, mely során a test egyik szélső helyzetéből kiindulva a másik szélső helyzetéig
eljut, majd visszaér a kiindulási helyére. Tehát oda-vissza lengést végez. Egy teljes lengés
idejét lengésidőnek nevezzük. Jele T, mértékegysége a másodperc, melynek a jelölése: s (a secundum rövidítése).

Kísérlet
Készíts egyméteres fonálingát, vagyis 1 m hosszú fonál végére rögzíts egy kisméretű, de
nehéz tárgyat!
Térítsd ki az ingát nem túl nagy, kb. 5–10 fokos kitéréssel, és mérd meg 10 lengésnek az
idejét! Ebből számítsd ki a lengésidőt, és számítsd ki a fél lengésidőt! Hasonlítsd össze az
így megmért fél lengésidőt az 1 másodperccel!
Metronóm: zenében használatos időjelző eszköz, amelyet egy lengő inga segítségével
a percenként előírt kattanásszámra lehet beállítani. A karmester által megadott tempót
a metronóm segítségével gyakorolhatja be az előadóművész.
Hogyan lehet beállítani a kívánt ütemet a lengő ingán?
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I. Testek, folyamatok
mérhető tulajdonsága

Óratípusok
− Mechanikus óra: az inga szerepét
a hajszálrugó és a hozzá kapcsolódó billegőkerék játssza.
− A stopperóra a másodperc századrészét is képes mérni és mutatni nagy pontossággal. Legygyakrabban testnevelő tanárok,
edzők és sportolók használják.
− Kvarcóra: az inga lengését egy
apró kvarckristály rezgései helyettesítik.
− Atomóra: működése az atom
rezgésein alapul.

Jó, ha tudod
Egy időzóna a földfelszín azon területe, amelynek időmérő eszközei azonos időt mutatnak.
Az év az az idő, amely alatt a Föld a Napot egyszer megkerüli; ez 365 nap, 5 óra, 48 perc és 45 másodperc.
A hónap ahhoz az időtartamhoz kötődik, amely alatt
a Hold megkerüli a Földet, ez 29,53 nap. A hét a holdfázisokkal (újhold, első negyed, telihold, utolsó negyed)
hozható összefüggésbe, vagyis a 29,53 napot kitevő
holdhónapot négy részre osztották, egy rész megközelítőleg 7 napot tesz ki.

A telefon, az elektromos tűzhely vagy más, otthoni berendezés órája a pontos időt
mutatja. Ezek az órák beállításuk után maguk mérik
a pontos időt.
De az időt meghatározhatjuk másodpercben vagy
percben, órában, napban, évben, évtizedben.
1 év = 12 hónap = 365 nap;
1 nap = 24 óra;
1 óra = 60 perc;
1 perc = 60 másodperc.

Idő jele t, mértékegysége másodperc, ennek jele s. Nagyobb egység az óra, jele h és a perc jele min.

Mérési hibák
A mérés során a fizikai mennyiség mérőszámát határozzuk meg. A mérési eredmények nem teljesen pontosak.
A mérés eredményét befolyásolja, hogy milyen beosztású mérőeszközt használunk, azt hogyan helyezzük el, és
még attól is, hogy mennyire pontosan olvastuk le. A képen látható óráról például az idő csak percnyi pontossággal
állapítható meg. A perc törtrésze már a mérés hibájához tartozik.

Kérdések, feladatok
1. Keress más lehetséges időmérő eljárást!
2. Tervezz vízórát a füzetedbe!
3. Számold a pulzusodat 1 percen keresztül! Ismételd meg egy kis tornagyakorlat után is! Miért
nem alkalmas a pulzus megfigyelése időmérésre?
4. Becsüld meg az egypercnyi idő hosszát úgy, hogy
csendben vagy, és egy perc múlva koppantasz!
(Közben a padtársad figyeli az órát.) Sikerült pontosnak lenned?

5. Keress olyan közmondást, ami az idővel kapcsolatos!
6. Másodpercingának azt a matematikai ingát nevezzük, amelynek fél lengésideje 1 másodperc.
Készíts fonálingát 50 cm és 25 cm hosszúságú fonállal! Mérd meg 10 lengés idejét, hasonlítsd öszsze az értékeket! Melyik ingát hogyan neveznéd
el?
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II. Testek
mozgásának vizsgálata

1. TESTEK MOZGÁSÁNAK JELLEMZÉSE
Mielőtt elindulunk otthonról, megtervezzük, milyen útvonalon, milyen járművel közlekedünk, és megpróbáljuk
megbecsülni, hogy mennyi idő alatt érünk el a célunkhoz. Utunk során emberekkel, autókkal és egyéb járművekkel találkozunk. Ezeket ezután testeknek nevezzük.

Pálya, út, elmozdulás
Minden mozgó test valamilyen pályán halad. A megtett út a pálya egy részének a hossza. Az elmozdulás a kiindulópont és a végpont távolsága. Ezt az ábrán egy nyíllal jelöljük, így egyértelműen látszik, hogy a test honnan indult,
és hová érkezett. Az elmozdulás tehát általában kisebb, mint a megtett út.
Egyenlő azzal csak akkor lehet, ha a mozgás pályája egyenes. Ekkor egyenes
vonalú mozgásról beszélünk. Az út jele s, mértékegysége méter (m).

Kísérlet
Gurítsunk át a tantermen néhány játékautót! Mérjük meg stopperórával, hogy mennyi idő alatt teszik
meg az utat! Melyik autó ment a leggyorsabban?

B

pálya

út
elmozdulás
A

Monorról szeretnénk Sülysápra eljutni. Add meg
a mozgás egy lehetséges pályáját! Olvasd le a térképről
az elmozdulás nagyságát, és becsüld meg a megtett utat!

Sebesség, átlagsebesség
Legtöbbször az a célunk, hogy az adott utat a lehető legrövidebb idő alatt tegyük meg.
A test által megtett út és az ehhez szükséges idő hányadosaként értelmezett fizikai mennyiséget sebességnek
m
nevezzük. A sebesség jele v, mértékegysége s . Ebből adódóan a test sebességét úgy számíthatjuk ki, hogy a
test által megtett utat elosztjuk az út megtételéhez szükséges idővel. Ezt röviden a következő módon írhatjuk fel:
Sebesség =

megtett út
s
vagy képlettel: v = t .
eltelt idő

Ez a meghatározás a hétköznapi beszélgetéseinkben általában megfelelő és általában akkor alkalmazzuk, ha a test
egyenletes tempóban halad. Ha a test időnként gyorsabban, időnként lassabban halad, a fenti meghatározás nem
jellemzi a mozgásának részleteit. Ezért ilyenkor azt mondjuk, hogy a test által megtett út és az ehhez szükséges
idő hányadosa a test átlagsebességét adja meg. Különböző, egyenletes tempóban megtett útszakaszokból álló
mozgás átlagsebessége: az egyes útszakaszok összege osztva az egyes időtartamok összegével. A következő
leckékben még tovább bővítjük a sebességgel kapcsolatos ismereteinket.
A sebesség, átlagsebesség mértékegységei: m vagy km . Az átváltás közöttük: 1 m = 3,6 km .
s
s
h
h
Ez azt jelenti, hogy például 15 m = 15 · 3,6 km = 54 km .
s
h
h
Ha visszafelé számolunk, akkor például 90 km = 90 m = 25 m .
3, 6 s
s
h
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Hallottál róla?
Az egyik leggyorsabb vonat Kínában közlekedik.
A 2015-ös adatok alapján a szuperexpressz végsebessége:
416,6 km .
h

Hallottál róla?

Példák

A biztonságos közlekedés érdekében a teherautók,
kamionok és autóbuszok hátoldalán néha jelezni
szokták a megengedett legnagyobb sebességet. A
személyszállító vonatok oldalán is olvasható ilyen
adat, amely azt mutatja, hogy a szerelvény legfeljebb
mekkora sebességgel közlekedhet.

1. Az autópályán haladó autó 216 km utat tesz meg
2 óra alatt. Mekkora a sebessége?
s = 216 km
Megoldás:
t=2h
v = s = 216 km = 108 km.
t
2h
v=?
Az autó 108 km sebességgel hah
lad. (Nem vettük figyelembe az indulását, előzését, fékezését.)
2. Mekkora utat tesz meg 1 perc alatt egy fecske, ha
72 km sebességgel repül egyenletesen?
h
t = 1 min = 60 s
Megoldás:
s = v ∙ t = 20 m ∙ 60 s =
v = 72 km = 20 m
s
h
s
=
1200
m
=
1,2
km.
s=?

A következő táblázatból megtudhatjuk, hogy különböző állatok mekkora sebességgel képesek mozogni.
Ezeket a sebességeket azonban csak rövid távon tudják tartani!
Állatok
Csuka
Bálna
Nyúl
Gepárd
Strucc
Ezüstsirály
Vadászsólyom
zuhanórepülésben

Sebesség km -ban
h
5,3
32
65
110
70
48

3. Mennyi ideje van reagálni a kapusnak, ha
20 m-ről 157 km -val száguld a focilabda a kapu
h
felé? (Steven Reid)
s = 20 m
Megoldás:
v = 157 km ≈ 43,6 m t = s = 20 m ≈ 0,45 s.
h
s
v 43,6 m
s
t=?
Tehát védhetetlen.

Feladat
Nézz utána, mekkora sebességgel halad a futó elefánt! Vajon milyen járművel lehet megelőzni?

320

Az utcán közlekedve azt tapasztaljuk, hogy a járművek
nem csak velünk egy irányba haladnak, hanem szemből, oldalról és a legkülönbözőbb irányból is közeledhetnek. A sebességnek tehát nem csak a nagysága, hanem az iránya is fontos számunkra. Ezért a sebességet
is irányított szakasszal jelöljük! A képen egy forgalmas csomópontban különböző irányba haladó autókat
láthatunk.
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Példa
Egy teherautó 200 km utat akar megtenni. Az első 90 km-t 1,5 óra alatt teszi meg, a következő 110 km-t pedig
2 óra alatt. Számítsd ki a sebességet az első szakaszon, a második szakaszon, és az egész útra az átlagsebességet!
Megoldás:
I. szakasz: s1= 90 km t1 = 1,5 h

II. szakasz: s2 = 110 km t2 = 2 h

s
km =
km
Az első szakaszon a sebesség: v1 = t1 = 90
60 h .
1, 5 h
1
s
110 km
km
A második szakaszon a sebesség: v2 = t22 = 2 h = 55 h .
s +s
200 km
km
Az egész úton az átlagsebesség: vátlag = 1 + 2 = 3, 5 h = 57, 14 h .
t1 t2
Fontos! Az átlagsebesség általában nem egyezik meg az egyes szakaszok sebességének a számtani átlagával!

Érdekesség
Mielőtt elindulunk valahová, megtervezzük az útvonalat. Ehhez számos
útvonaltervező program ad segítséget. A gépkocsikba elhelyezett navigációs rendszerek működéséhez a GPS (Global Positioning System) nyújt
segítséget. Ennek jelentése: Globális Helymeghatározó Rendszer. A GPS
a Föld körül keringő műholdak segítségével méri be a helyzetünket, a navigációs eszköz pedig ennek megfelelően irányítja mozgásunkat. A következő térképen három lehetséges útvonal van berajzolva, Dabas és Lajosmizse között. A pirossal jelölt út 32 km, a kék 27,4 km, a sárga pedig
34,3 km hosszú. Az útvonaltervező az elsőn 39 perc, a másodikon 28 perc,
a harmadikon 27 perc menetidőt tervez. Figyeld meg, hogy a leghosszabb
úton a legkisebb a menetidő! Az útvonaltervező tehát nemcsak a távolságot
veszi figyelembe, hanem az út minőségét és a megengedett sebességet is! A fejlettebbek a tervezett utazás időszakában várható forgalmat is figyelembe veszik.

Összefoglalás
Sebességnek nevezzük az egyenletes tempóban megtett útnak és az eltelt időnek a hányadosát.
megtett út
1 m = 3,6 km
Sebesség =
vagy képlettel: v = s .
t
s
h
eltelt idő
Ha egy mozgás több különböző egyenletes tempóban megtett szakaszból áll, az átlagsebesség a különböző, egyenletes tempóban megtett utak összegének és az egyes idők összegének a hányadosa.

Kérdések, feladatok
1. Nézz utána, hogy egyes járművek mekkora sebességgel haladhatnak lakott területen, lakott területen
kívül, autóúton, autópályán.! Gyűjts minél több adatot!
2. 90 percig 4 km sebességgel haladunk. Mekkora utat teszünk meg? Az eredményt méterben add meg!
h
3. Mennyi idő szükséges 150 km megtételéhez, ha a sebességünk 10 m ?
s
4. 300 km-t szeretnénk megtenni 6 óra alatt. 4 órán át 40 km átlagsebességgel utazunk. Mekkora sebességgel
h
kell a maradék utat megtenni, hogy időben megérkezzünk?
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2. MOZGÁSOK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA,
EGYENLETES MOZGÁS
Tanulmányozzuk egyes emberek, járművek mozgását közlekedés közben! Vajon elmondható valamelyikről, hogy
végig állandó nagyságú sebességgel mozog?

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
Hogyan állapítható meg egy járműről, hogy állandó
nagyságú sebességgel mozog?
Vizsgáljuk meg, hogy egy autó óránként mekkora
utat tesz meg! Azt tapasztaljuk, hogy az első órában
50 km-t, a másodikban is 50 km-t, és minden további
órában 50 km-t tesz meg. Elmondhatjuk, hogy az autó
mozgása egyenletes? Természetesen nem, mert egy
órán belül az autó sebessége sokszor változhat!
Válasszunk hát kisebb időtartamokat! Megállapítjuk,
hogy az autó az első fél órában 25 km-t, a második
fél órában is 25 km-t, és minden további fél órában is
25 km-t tesz meg. Ekkor még mindig nem lehetünk
biztosak benne, hogy a mozgás egyenletes.
Minél kisebb időközöket választunk, annál biztosabbak
lehetünk benne, hogy a mozgás egyenletes, ha az
egyenlő időközök alatt megtett utak most is egyenlők!

Mikola Sándor (1871–1945) fizikus, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
Több nemzetközi hírű tudós, így
Wigner Jenő és Neumann János
is tanítványai közé tartozott. Jelentős tankönyvírói és módszertani munkássággal rendelkezett.
Ő alkotta meg a centiméter-beosztással ellátott, változtatható hajlásszögű üvegcsövet is, amelyet ha nem
töltünk meg teljesen folyadékkal, akkor a benne levő
buborék egyenletes mozgást végez, ha a csövet ferdén
tartjuk. Az eszköz neve Mikola-cső.

Hallottál róla?

Az autókba beszerelhető sebességtartó elektronika
(tempomat) segítségével a gépkocsi a gázpedál lenyomása nélkül képes egyenletes sebességgel haladni.

Kísérlet
Állítsuk úgy a Mikola-csövet a vízszintessel kb. 15 fokos szöget zárjon be. Jelöljük meg a Mikola-csőben
mozgó buborék helyét a metronóm minden egyes
kattanásánál.

A mérés lehetséges eredményeit a következő táblázat mutatja.
Kattanások száma
Megtett út (cm)

0
0

1
4

2
8

3
12

4
16

5
20

4

4

4

4

4

Sebesség
cm
( kattanások
száma )
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Út–idő graﬁkon

út (cm)
20

A csőben mozgó buborék az egyenlő időközök alatt
egyenlő utakat tesz meg. Az ilyen mozgást egyenes vonalú egyenletes mozgásnak nevezzük.
Ábrázoljuk a táblázat adatait a koordináta-rendszerben! Így az egyenes vonalú egyenletes mozgás út–idő
grafikonját kapjuk. Láthatjuk, hogy a buborék kétszer
akkora idő alatt kétszer akkora, háromszor akkora idő
alatt háromszor akkora utat tesz meg. Így a megtett út
az út megtételéhez szükséges időnek lineáris függvénye. Út-idő grafikon képe egyenes.

Sebesség–idő graﬁkon
Ha a megtett utat elosztjuk az eltelt idővel, a test sebességét kapjuk meg. Ábrázoljuk a sebességet az idő
függvényében! Ekkor a sebesség–idő grafikonját kapjuk meg. Bármekkora időtartamot is választunk, a
megtett út és az eltelt idő hányadosa mindig ugyanakkora. Ezért lesz a sebesség–idő grafikon képe egy
vízszintes egyenes.

16
12
8
4

0
2

1

3

4

5

kattanások száma

sebesség
cm
kattanás

(

)

4

0
2

1

3

4

5

kattanások száma

Példa
A következő képen három test egyenletes mozgásának az
út-idő grafikonját láthatjuk.
a) Készítsd el a mozgás sebesség-idő grafikonját!
b) 2 s alatt mekkora utat tettek meg?
c) 60 m utat mennyi idő alatt tették meg?
Megoldás:
a) Látható hogy az a test, amelynek a mozgását kék
grafikonnal jelöltük, 3 s alatt 30 m utat tesz meg, tehát a sebessége 30 m = 10 m . A zöld színű grafikonról
3s
s
leolvashatjuk, hogy 3 s alatt 60 m utat tesz meg, tehát a
sebessége 60 m = 20 m . A pirossal jelöltről azt olvas3s
s
hatjuk le, hogy 3 s alatt 90 m utat tesz meg. Sebessége
tehát 90 m = 30 m .
3s
s
b) A grafikonon a 2 s-nál húzzunk függőlegesen halványan egy vonalat. Ahol ez metszi az egyeneseket, azt
kell leolvasni. Kék esetében 20 m. Zöld esetében 40 m.
Piros esetében 60 m.
c) A grafikonon a 60 m-nél húzzunk vízszintesen
halványan egy vonalat. Ahol ez metszi az egyeneseket,
azt kell leolvasni. Kék esetében 6 s. Zöld esetében 3 s.
Piros esetében 2 s.

16

s (m)

90
60
30

0
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

t (s)

v
m
s

( )
30
20
10

0

t (s)
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A valóságos életben a járművek mozgása csak bizonyos szakaszokon tekinthető egyenletesnek.
A következő képeken látható mozgások közül melyek mondhatók leginkább egyenletesnek?

Összefoglalás
Egyenletes mozgásról akkor beszélünk, ha a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg, bármennyire
kis időközöket választunk is.
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás út–idő grafikonja lineáris függvény, sebesség–idő grafikonja vízszintes egyenes.
Minél nagyobb a mozgó test sebessége, annál meredekebb az út–idő grafikon.

Kérdések, feladatok
1. A felső ábra egy egyenes vonalú mozgást végző jármű út– s (km)
120
idő grafikonját mutatja. Mit mondhatunk el a mozgásáról? Ábrázold a sebesség–idő grafikont!
2. A La Manche csatorna alatt húzódó Csatorna-alagút (Csalagút) 50,5 km hosszú. Mennyi idő alatt jut rajta át egy
120 km sebességgel mozgó vonat?
h
3. Készítsd el a következő mozgások út–idő és sebesség–idő
grafikonját!
a) Egy lift emelkedés közben fél perc alatt jut a 2. emelettől a 8.-ig. Egy emelet 3 m magas.
b) Egy gyalogos 4 km sebességgel 6000 m utat tesz meg.
h
c) Egy teherautó 2 óra 30 percen keresztül megy 20 m
s
sebességgel.
d) Egy autó 2 órán keresztül 50 km , majd további 3 órán
h
keresztül 70 km sebességgel halad.
h
4. Mit mondhatunk el az alsó grafikon alapján, az egyes szakaszokon, egyenes pályán mozgó test sebességének a nagyságáról és az irányáról? Mennyi utat tett meg a test 12 h alatt?

60

0

4

10

t (h)

s (km)
120

60
40
0

3

5

9

12 t (h)
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3. EGYENLETESEN VÁLTOZÓ MOZGÁSOK
A járművek gyakran változtatják a sebességüket. Lassítanak, gyorsítanak, elindulnak, megállnak, hiszen állandóan alkalmazkodniuk kell a forgalmi és útviszonyokhoz. Ha a mozgó test sebessége nem állandó, akkor változó
mozgásról beszélünk.

1. Kísérlet
Jelöljük meg egy lejtőn legördülő golyó helyét, egyenlő időközönként, metronóm segítségével!
A mérés eredményét a következő táblázat tartalmazza:
Kattanások száma
Megtett út (cm)
Átlagsebesség

cm
( kattanások
száma )

0
0

1
10

2
40

3
90

4
160

10

20

30

40

Tapasztalat:
A golyó egyenlő időközök alatt egyre nagyobb és nagyobb utakat
tesz meg, miközben a sebessége egyre nő. Ha a megtett utat az eltelt
idő függvényében ábrázoljuk, az alábbi grafikont kapjuk.
Látjuk, hogy az út–idő grafikon most nem lineáris függvény.
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Sebességváltozás
Egyenesvonalú mozgást végző test sebességváltozását úgy határozzuk meg, hogy a későbbi sebességből kivonjuk a korábbi sebességet.
Ha például egy test sebessége 25 m -ról 32 m -ra növekszik, akkor a sebességváltozás értéke 7 m . Ilyenkor
s
s
s
gyorsuló mozgásról beszélünk.
Ha viszont a sebesség 30 m -ról 26 m -ra csökken, akkor a sebességváltozás –4 m . Ilyenkor lassuló mozgásról
s
s
s
beszélünk.

Hallottál róla?

Az autók gyorsulását úgy jellemzik, hogy mennyi
idő alatt gyorsul fel 0 km -ról 100 km -ra.
h
h
Egy Suzuki esetén ez az idő kb. 13 másodperc. Annak az autónak nagyobb a gyorsulása, amelyiknél
ugyanaz a sebességváltozás rövidebb idő alatt következik be, vagy ugyanannyi idő alatt nagyobb sebességváltozásra képes.
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A gyorsulás számértékét úgy kapjuk meg, hogy a
sebességváltozás nagyságát elosztjuk az eltelt idővel.
m
A gyorsulás jele: a, mértékegysége: s = m2
s
s
(méter per másodperc a négyzeten).

