
1.6. Az átlag- és a pillanatnyi sebesség

a) Tudjuk, hogy a lejtôn leguruló acélgolyó gyorsuló mozgást végez; minden 
másodpercben nagyobb utat tesz meg, mint az elôzôben (1.6/1. ábra). A követ-
kezôkben azt vizsgáljuk meg, hogy miként változik az acélgolyó sebessége.
Elemzésünkhöz az elôzô fejezetben leírt mérési eredményeket használjuk fel. 
(A cm-ben mért útadatokat most méterben kifejezve adjuk meg.)

b) Az indítás elôtti pillanatban még állt
az acélgolyó. Elengedés után gyorsult, s
így a másodperc végéig 0,05 m utat tett
meg, fokozatosan nôtt a sebessége.
A második másodpercben tovább gyor-
sult, s ugyanannyi idô alatt már 0,15 m
volt a megtett út, tovább nôtt az acélgo-
lyó sebessége. S ez így folytatódott a to-
vábbiakban is.

Ha kiszámítjuk a teljes útból és idôbôl a sebességet, akkor az átlagsebes-
séget kapjuk meg:

Pontosabb tájékoztatást, jellemzést kapunk az acélgolyó mozgásáról, ha az 
1-1 másodperc alatt megtett utak alapján számítjuk ki az átlagsebességet.

c) Még pontosabban jellemezhetnénk az acélgolyó mozgását akkor, ha a fél-fél
másodperc alatt, vagy még inkább ha 0,1–0,1 másodperc alatt megtett utak
alapján számítanánk ki az átlagsebességet. Elvileg annak sincs semmi akadálya,
hogy egy-egy pillanatnyi idôtartam alatt megtett utak alapján határozzuk meg az26
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átlagsebességet. A nagyon rövid idôbôl és az
ez alatt megtett útból számított átlagsebes-
séget pillanatnyi sebességnek nevezzük.

A jármûvek sebességmérô mûszere a pillanat-
nyi sebességet mutatja (1.6/2. ábra).

A következô táblázat azt mutatja, hogy mekkora pillanatnyi sebességet ért el az
acélgolyó az indítástól számított egy, két, három, négy, öt másodperc alatt.

Azt látjuk, hogy a lejtôn leguruló acélgolyó pillanatnyi sebessége minden má-

sodpercben ugyanannyival �0,1 �
m
s
�-mal� nô. Az acélgolyó sebességének nagysá-

ga egyenletesen változik. Az acélgolyó egyenletesen változó mozgást végez.

d) Meredekebbre állítjuk a lejtôt. Így is meghatározzuk, hogy az indítás után
mekkora utakat tett meg az acélgolyó, és mekkora pillanatnyi sebességet ért el az
egymást követô másodpercek végéig. A következô eredményeket kaptuk:

Most is azt látjuk, hogy az egymást követô másodpercekben folyamatosan nôtt
az acélgolyó pillanatnyi sebessége. Minden másodpercben ugyanannyival

�0,2 �
m
s
�-mal� nôtt a sebesség. Az acélgolyó most is egyenletesen gyorsuló moz-

gást végzett.

e) Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy elengedés után mekkora pillanatnyi se-
bességet ér el a szabadon esô acélgolyó az egymást követô másodpercek végéig.

27
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A szabadon esô acélgolyó esetében is azt látjuk, hogy az egymást követô má-
sodpercekben folyamatosan nô az acélgolyó sebessége. Minden másodpercben

ugyanannyival �10 �
m
s
�-mal� nô a sebesség. A szabadon esô acélgolyó is egyen-

letesen gyorsuló mozgást végez.

*Jó tudni

A pontos mérések szerint a szabadon esô test sebessége másodpercenként

9,81 �
m
s
�-mal nô. A gyakorlatban azonban ennek egészekre kerekített értékével 

�10 �
m
s
�-mal� szoktunk számolni.

Olvasnivaló

Gyorslift a Duna-toronyban

A bécsi Donauturm (Duna-torony)

tetején tv-antenna, felsô harmadánál

kilátóterasz és presszó van (1.6/3. áb-
ra). A látogatókat a gyorslift 35 má-

sodperc alatt szállítja a 165 m maga-

san levô kilátóteraszhoz. A lift az in-

dulás után 8 másodperc alatt 6,2 �
m

s
�

sebességre gyorsul, majd ezzel a se-

bességgel halad tovább, és megérkezés

elôtt 8 másodperc alatt csökken a 

sebessége 0-ra. Mekkora a gyorslift

átlagos sebessége?

28 1.6/3. ÁBRA
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Három hüvelyk vastag deszka horonnyal

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásra vo-

natkozó összefüggéseket Galileo Galilei (1546–1642)

olasz fizikus határozta meg elsô ízben sok-sok kísérlet,

mérés alapján. Az 1638-ban megjelent Discorsi címû

munkájában részletesen leírja, hogy miként vizsgálta a

lejtôn leguruló fémgolyó mozgását. „Egy körülbelül 

12 rôf hosszú, fél rôf széles és három hüvelyk vastag

deszka keskenyebbik oldalába egy hornyot vájtunk, egy

hüvelyknél kissé szélesebbet. Nagyon simára készítet-

tük, és benne egy nagyon kemény, kerek és sima fémgolyót engedtünk gurulni.”

Galileirôl nagy sikerû drámát írt Németh László (1901–1975). Galilei arcképe 

látható az egyik olasz bélyegen is (1.6/4. ábra). Galilei munkásságát Pisa (píza), 

Velence és Firenze városokban fejtette ki. Keresd meg a térképen e három várost!

Kísérletek

Kerékpározás közben azt is figyelemmel lehet kísérni a se-
bességmérôn (1.6/5. ábra), hogy mekkora sebességgel
halad a kerékpáros.
1. Álló helyzetbôl indulva úgy kerékpározz az enyhe lejté-

sû úton, hogy nem fékezel és a pedált sem hajtod!
a) Figyeld meg, miként változik a kerékpárra szerelt se-

bességmérôn a pillanatnyi sebesség!
b) Olvasd le a kerékpár sebességmérôjérôl, hogy mek-

kora átlagsebességgel haladtál a lejtôrôl való indulás
és a megállás között!

Feladatok

1. A lejtôn az álló helyzetbôl induló szánkó a rajta ülô fiúval együtt egyenletesen
gyorsuló mozgással siklik a lejtôn lefelé. Hasonlítsd össze a szánkó pillanatnyi
sebességét
a) az 1. másodperc és a 2. másodperc végén;
b) a 3. másodperc elején és végén!

2. A sízô 90 �
k
h
m
� pillanatnyi sebességet ért el, amint gyorsuló mozgással leért a 

síugró sánc aljára. Hasonlítsd össze ezt a sebességet a síugró sáncon elért át-
lagsebességgel!

3. István szüleivel együtt olyan városokat látogatott meg, ahol magyar királyok
lakóhelye, székhelye volt. Óbudáról indultak és Visegrád, Esztergom, Veszp-
rém, Székesfehérvár megtekintése után Budára érkeztek vissza. A 306 km hosz-
szú utat 4,5 óra alatt tették meg, nem számítva a városnézésre fordított idôt.
Mekkora volt az átlagsebességük? 29
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4. Budapesten a trolibusz egyik járata a két megálló közötti 350 méteres utat 39
másodperc alatt teszi meg (1.6/6. ábra). Miután elindul a megállóból, 170 mé-

tert tesz meg, míg eléri a városi forgalomban megengedett 50 �
k
h
m
� sebességet; 

270 m után fékezéssel csökkenti a vezetô a trolibusz sebességét.

a) Milyen mozgást végez a trolibusz az indulástól kezdve a 170 méteres útszaka-
szon?
b) Milyen mozgást végez a trolibusz a 270 métertôl a 350 méterre levô megállóig?
c) Mekkora a trolibusz átlagsebessége e két megálló között, a 350 méteres

úton?

5. Két egyenlô térfogatú, különbözô tömegû gumilabdát tartunk a kezünkben a
földtôl azonos magasságban. Mindkét labdát elengedjük, s azok a földre es-
nek. Hasonlítsd össze a két labda
a) átlagsebességét;
b) pillanatnyi sebességét a földre éréskor!

6. Két egyenlô térfogatú agyaggolyó közül az egyiket 1,5 m magasan, a másikat
2 m magasan tartjuk, majd elengedjük. Hasonlítsd össze a két agyaggolyó pil-
lanatnyi sebességét a földre éréskor!

30
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