
TÁJÉKOZÓDÁS

ÉGEN-FÖLDÖN

Ha kinézünk az ablakon, vagy körbe-
nézünk a szobában, könnyen meg-
határozhatjuk, hogy hol is vagyunk. 
Elég csak egy pillantás a karóránkra 
vagy a faliórára, és pontosan tudjuk, 
mennyi az idő, elkésünk-e a talál-
kozóról, vagy van még időnk átfut-
ni a leveleinket. Térben és időben 
élünk. És tudnunk is kell tájéko-
zódni benne.

De vajon hogyan tájékozódtak 
térben és időben az emberek régen, 
amikor még nem álltak rendelkezé-
sükre korunk eszközei? A mai mo-
dern eszközök hogyan segítik tájé-
kozódásunkat?

Ebben a témakörben a hely, az 
idő és a távolság meghatározásával 
foglalkozunk.
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TÁJÉKOZÓDÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN

TÁJÉKOZÓDÁS ÉGEN-FÖLDÖN

Hogyan képzelték el őseink helyüket a világban?

Hogyan határozták meg az ókori népek a helyüket, helyzetüket? 

Hogyan mértek időt, illetve távolságot?

A tudományos munka akkor kezdődhet el, ha képesek 

vagyunk térben és időben tájékozódni. Ezt először az 

ókori népek tették meg.

   Az irányt mutató égbolt

A tájékozódás már az ősember számára is fontos volt. 

Vadászatai során, vagy gyűjtögető tevékenysége alatt 

szükséges volt tudnia, hogy hol jár, és merre menjen 

tovább. 

Később, a növények termesztése miatt őseink egyre 

jobban érdeklődtek az évszakok változása iránt, meg-

próbálták előre jelezni az esős évszak közeledtét. Ehhez 

a fejük feletti égbolttól kaptak segítséget. Mindennapi 

tapasztalatukra építve kialakítottak egy világképet, 

melyben könnyen tudtak tájékozódni. E szerint az ősi 

Időmérés az ókorban

A babiloniaiak pontos csillagászati megfi gyeléseket tet-

tek már i. e. 3800 körül. Ismerték a Nap, a Hold járását, 

a hónap hosszát, és felfedezték a napfogyatkozások idő-

beli szabályosságát. Ez alapján készítették el az első 

naptárat. Ők vezették be a nap 24 órára és az óra 60 

percre történő felosztását, amit a mai napig használunk. 

A hét hosszát is nekik köszönhetjük. Hét égitestet is-

mertek, amelyek a Föld körül keringenek: Hold, Mars, 

Merkúr, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz és a Nap. Sok nyelv-

ben a hét napjai ezekről az égitestekről kapták a nevüket. 

A híres bábeli torony az i. e. XVIII. században épült. 

A hétemeletes, kilencven méter magas épület csillag-

vizsgálóként is szolgált. Toronyteraszáról végezték meg-

fi gyeléseiket a babiloni csillagász papok (kaldeusok).

Az ókori egyiptomiak a csillagászati ismereteik mel-

lett a naptárkészítésben voltak járatosak. Pontosan tud-

ták jelezni a Nílus áradását.

A kínaiak szintén ismerték a Nap és a Hold járását, 

előre meg tudták határozni a nap- és holdfogyatkozá-

sokat.

világkép szerint a Föld mozdulatlan, a körülötte lévő 

égbolt szilárd, melyhez világító testekként csillagok 

vannak erősítve. Az égbolt, a Nappal és a Holddal 

együtt elfordul. Őseink az égbolthoz képest tájékozód-

tak. Nappal a Nap helyzete és járása, éjszaka a Hold 

és a csillagok pozíciója adott iránymutatást, kialakítva 

a négy égtájat (észak, dél, kelet, nyugat), és egyben a 

négy napszakot is (éjszaka, reggel, dél, este).

Ho

Ho

HHo

Nebrai korong, Németországban előkerült bronzkori lelet, 
a legkorábbi ismert égboltábrázolás
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   Távolságmérések az ókorban

Az ókori görögök a Nap állásából már következtetni 

tudtak a tartózkodási helyükre, kialakították a földraj-

zi fokhálózatot. Igaz, a Nap állása a megfi gyelő helyé-

nek csak a szélességi körét határozta meg. A világegye-

tem leírásához meghatározták a Nap, a Föld és a Hold 

méreteit, valamint azok távolságát egymástól. Lássuk, 

hogyan!

A Hold méretének meghatározása

A Hold átmérőjét holdfogyatkozáskor lehet meghatá-

rozni. Ekkor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, ezért 

a Hold teljesen a Föld árnyékterében talál ható. A Hold-

átmérő meghatározásához meg mérjük:

– a Hold Föld árnyékába való belépés kezdete és az 

eltűnés ideje közötti időtartamot (tH);

– a Hold Föld árnyékába való belépés kezdete és az 

árnyéktérből való kibukkanás között eltelt időtarta-

mot (tF). 

A Hold átmérője legyen dH, a Földé pedig dF . A meg-

határozott időtartamok segítségével a Hold-átmérő a 

Föld-átmérővel kifejezve kiszámítható.

tH

tF

 = 
dH

dF

 

Az i. e. III. században Arisztarkhosz saját mérései ből azt 

állapította meg, hogy a Föld átmérője kb. háromszor 

nagyobb a Holdénál. (A valóságban majdnem négyszer 

nagyobb!)

A Hold távolságának meghatározása

A Hold távolságának meghatározásához a Földről meg-

mérjük a Hold látószögét, amelyet αH-val jelölünk. 

A Föld–Hold-távolság legyen dFH. A Hold átmérőjének 

(dH) ismeretében: 

αH

360°
 = 

dH

2dFHπ
 

 

dFH = 
dH

αH

 ·  360°

2π

F

H

d H
d F

Föld
Hold

αH

dFH

dH

A Hold és a Föld távol ságának meg határozása

A Nap és a Föld távolságának meghatározása

A Föld, a Hold és a Nap által meghatározott három-

szögben, amikor a Hold éppen félholdnak látszik, akkor 

a Holdnál lévő szög derékszög. 

A Hold éppen félholdnak látszik a Földről

Arisztarkhosz megmérte a Hold és a Nap által bezárt 

szöget, és eredményül 87 fokot kapott. Megszerkesz-

tette a háromszöget, a Föld–Hold-távolság ismeretében 

meghatározta a Föld–Nap-távolságot. Azt az eredményt 

kapta, hogy a Nap 19-szer messzebb van a Földtől, 

mint a Hold. 

Ugyanakkor a két égitest egyforma nagyságúnak 

látszik az égbolton. Ez csak úgy lehetséges, ha a Nap 

19-szer nagyobb átmérőjű, mint a Hold.

Arisztarkhosz megállapította, hogy ha a Nap 19-

szer nagyobb a Holdnál, a Föld pedig háromszor na-

gyobb a Holdnál, akkor a Nap átmérője kb. hatszor 

nagyobb a Föld átmérőjénél. (Habár Arisztarkhosz 

mindössze 2,5 fokot tévedett, eredménye igen  pontatlan 

lett. A valóságban a Nap 109-szer nagyobb a  Földnél.)

A Föld kerületének meghatározása
Eratoszthenész (i. e. 276–194) meghatározta a Föld mé-
retét. Megfi gyelte, hogy a nyári napfordulón, amikor a 
Nap a legmagasabb pontján, a zeniten áll Szüénében 
(ma Asszuán), megvilágítja a legmélyebb kút fenekét 
is. Ugyanezen a napon Alexandriában bizonyos szöggel 
érik el a fénysugarak a kutakat. Amikor Szüénében a 
Nap a zeniten delelt, akkor Alexandriában a fénysuga-
rak beesési szöge 7 fokkal és 12 perccel tért el a függő-
legestől. Ez egyben a két városnak a Föld középpont-
jától mért szögtávolsága is. Ebből az következik, hogy 

Föld

Nap

Hold

α

dFH

dFN
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   A geocentrikus világkép

Klaudiosz Ptolemaiosz (120–160) a II. században Pla-

tón és Arisztotelész munkáira építve teremtette meg az 

ókori görög fi lozófi a világképét, a Föld-középpontú 

világképet. Alapgondolata az volt, hogy a világminden-

ség középpontjában a mozdulatlan Föld áll, amely kö-

rül körpályákon keringenek a szabad szemmel is látha-

tó égitestek: a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Nap, a Mars, 

a Jupiter és a Sza turnusz. Minden égitesthez egy Föld-

középpontú álló kristályszféra tartozik. 

Ptolemaiosz geocentrikus világmodellje (Az égitestek 
sorrendje: Föld, Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, 
Szaturnusz.)

A heliocentrikus világkép

Nikolausz Kopernikusz (1473–1543) lengyel csillagász 

észrevette a Föld-középpontú ptolemaioszi rendszer 

hibáit, következetlenségeit. Kopernikusz megalkotta a 

heliocentrikus világképet, amely szerint a világminden-

ség középpontjában a Nap áll, és körülötte körpályán 

keringenek a bolygók, köztük a Föld is. Az állócsillagok 

mozdulatlanok, a napi mozgásuk a Föld forgásának a 

következménye.

Az emberi kultúra történetében a világmindenség 

középpontjának áthelyezését a Földről a Napra koper-

nikuszi fordulatként szokás emlegetni. Kopernikusz 

gondolatai azért váltak forradalmivá, mert nézetei sze-

rint a Föld is csak egy bolygó a többi közül, nem ki-

váltságos tagja a világmindenségnek. Ezzel megszűnt 

az égi változatlan és a  földi múlandó jelenségek külön-

bözősége.  

Kopernikusz heliocentrikus világképe (Az égitestek 
 sorrendje: Nap, Merkúr, Vénusz, Föld a Hold dal, Mars, 
Jupiter a négy akkor ismert holdjával, Szaturnusz.)

Alexandria

t = 5000 stádium

zenit

Nap

Nap

Szüéné

t

7° 12′ = 
360°

50

A Föld kerületének meg határozása

a Föld kerülete 
360°

7° 12'  
= 50-szer akkora, mint Szüéné 

és Alexandria távolsága. Eratoszthenész a karaván-
vezetőktől tudta a két város távolságát, ebből az adatból 
kiszámolva a Föld kerületére 39 700 km adódott. 
(A való ságban ez 40 009 km.)

A ptole maioszi világkép fontos alapeleme volt, hogy 

minden, ami égi, az örök és változatlan, míg a Földön 

a keletkezés és az elmúlás a jellemző.

Legnagyobb hatású műve a ptolemaioszi világrend-

szert magában foglaló 13 kötetes Almagest. Az Alma-

gest tartalmazta a geocentrikus világkép megrendíthe-

tetlen alaptételeit: az égbolt gömb alakú és forog, a 

Föld gömb alakú, a Föld a világegyetem közepén van, 

a Föld csak egy pont az éghez képest, a Föld nem 

forog.
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TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

TÁJÉKOZÓDÁS ÉGEN-FÖLDÖN

Vajon milyen messze van az a csillag, amely esténként beragyog az ablakunkon? 

Milyen távolságra van az a két sejtmag, amelyeket egy mikroszkóp alatt látunk? 

Mennyi ideig tart egy szempillantás?

Milyen idős a Föld?

Manapság a térbeli tájékozódásunkat rengeteg esz-

köz segíti. A városokban utcanévtáblák, a metróban a 

metróhálózat ágrajza, egy kiránduláson térkép és irány-

tű, az autókban GPS, az égbolton tájékozódáshoz a 

csillagképes kézikönyv, és mindennek utánanézhetünk 

most már az interneten is. Időbeli tájékozódásunkhoz 

pedig ott van a legfontosabb eszközünk, az óra, amely 

nélkül már-már el sem tudjuk képzelni az életünket.

   Mérőeszközök az ókorban

Helyünk, helyzetünk meghatározására, használati tár-

gyaink, birtokunk nagyságának, vagy bármely időpont 

vagy időtartam meghatározására mérőeszközöket hasz-

nálunk. Nem volt ez másként az ókorban sem. A mérés 

elve a következő:

 Méréskor a mérendő mennyiséget egy egységhez 

viszonyítjuk. A méréshez használt egységet mérték-

egységnek nevezzük. A mérendő mennyiség és a 

mértékegység arányát mérőszámnak nevezzük. 

A mérési eredményt mérőszámmal és mértékegy-

séggel adjuk meg.

Őseink a végtagjaik hosszát használták mértékegység-

ként. A leggyakoribb egységek a hüvelyk, az arasz, a 

tenyér, a könyök, a láb, az öl, a lépés voltak. A Bibliában 

Noé bárkájának méreteit singben (könyökben) határoz-

ták meg. A két legfontosabb eszköz a mai vonalzóhoz 

hasonló mérőrúd és a mai mérőszalaghoz hasonló 

mérő zsinór volt. 

Az ókori Egyiptomban és Görögországban már 

használtak napórát, mely az időpontok meghatározá-

sára szolgált, illetve vízórát és homokórát, mellyel idő-

tartamot tudtak mérni. Az egyenletesen égő gyertya is 

időtartammérő eszközként szolgált. 

Mérlegek segítségével tömeget mértek. Régi mér-

tékegység volt a font és a lat, melyeket nyelvünkben 

még őrzünk (fontolgat, fontolóra vesz, latolgat, sokat 

nyom a latban).

A méter és a másodperc története, az SI

A hétköznapokban és a kereskedelemben használt mér-

tékegységek sokféleségének és pontatlanságának ki-

küszöbölésére először a franciák tettek kísérletet a fran-

cia forradalom idején. 1799-ben platinából elkészítették 

a hosszúság és a tömeg mértékegységét: az ősmétert és 

az őskilogrammot. Önkényes választásuk szerint: 1 mé-

ter a Föld Párizson átmenő délkör hosszának 40 mil-

liomod része, illetve 1 kilogramm az 1 dm3 tiszta víz 

tömege a legsűrűbb állapotában. 

1875-ben született meg a Méter egyezmény, 

melyet 17 ország írt alá, elfogadva ezt a 

két mértékegységet egységes és szabvá-

Az őskilogrammról (lásd a képen) 
és az ősméterről  minden aláíró 
ország kapott hiteles  másolatot, 
a képen a 16. sorszámú, magyar 
 tömegetalon látható

GPS műhold a Föld körül (szerkesztett kép)

gyezmény, 

ezt a 

bvá-
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Prefi xumok az SI-mértékegységrendszerben

Prefi xum Jele Nagysága

exa- E  1 000 000 000 000 000 000 = 1018

peta- P  1 000 000 000 000 000 = 1015

tera- T  1 000 000 000 000 = 1012

giga- G  1 000 000 000 = 109

mega- M  1 000 000 = 106

kilo- k  1 000 = 103

hekto- h  100 = 102

deka- dk  10 = 10 1

deci- d  0,1 = 10 –1

centi- c  0,01 = 10 –2

milli- m  0,001 = 10 –3

mikro- μ  0,000 001 = 10 –6

nano- n  0,000 000 001 = 10 –9

piko- p  0,000 000 000 001 = 10 –12

femto- f  0,000 000 000 000 001 = 10 –15

atto- a  0,000 000 000 000 000 001 = 10 –18

A további mértékegységek az alapegységekből szár-
maztathatók, ezért származtatott mértékegységeknek 
nevezzük őket. Ilyen származtatott mértékegysége van 

például a sebességnek vagy a sűrűségnek. (Pl. 3,8 
m

s
, 

2,1 
kg

m3
.) Ezekkel és a származtatási módokkal a fi zika-

tanulmányok során ismerkedünk meg.

Prefi xumok

Az SI-egységek a gyakorlatban sokszor túlságosan ki-

csinek vagy nagynak bizonyulnak. Ezért az SI lényeges 

eleme, hogy az egységek 10 hatványaival kifejezett 

többszöröseit és törtrészeit az egység elé írt egyezmé-

nyes betűkkel, prefi xumokkal jelöljük. Például 5 km = 

= 5 · 103 m; 8 ml = = 8 · 10–3 l; 15 ns = 15 · 10–9 s.

Bay Zoltán lézerkísérletezés közben 
Washingtonban, 1971-ben

Modern mérőeszközeink

Manapság a távolságok mérésére többféle mérőeszköz 

áll rendelkezésünkre. A mérőszalag és a vonalzó a leg-

gyakrabban használatos eszközeink. Pontosabb méré-

sekhez tolómércét vagy csavarmikrométert használunk. 

Nagyobb távolságok meghatározását, például útvonalak 

hosszának mérését a kilométerkövekből álló hálózat 

segítségével végezzük.

Vannak olyan helyzetek, amikor a mérést nehéz 

elvégezni hagyományos eszközökkel, ekkor hívjuk se-

gítségül például a fényt, a hangot, vagy egyéb hullá-

mokat. Az építkezéseken, épületek belsejében gyakran 

Az SI-mértékegységrendszer alapegységei

Fizikai mennyiség Mértékegység

Neve Jele Neve Jele

hosszúság l méter m

tömeg m kilogramm kg

idő t másodperc s

elektromos áramerősség I amper A

hőmérséklet T kelvin K

anyagmennyiség n mól mol

fényerősség Iv kandela cd

nyos mértékegységként. Az aláíró országok mindegyi-

ke kapott egy másolatot az ős méterről és az őskilo-

grammról. 

A XX. század elején új mértékegységet defi niáltak, 

az idő mértékegységét: 1 másodperc a Nap két egymást 

követő delelése között eltelt idő 86 400-ad része.

1960-ig újabb alapmértékegységek meghatározásá-

ra került sor (amper, kelvin, kandela).  

1960-ban a Méteregyezményt átnevezték SI-re 

(Système International d’Unités), Nemzetközi Mér -

tékegységrendszerre. 

Az 1970-es évek elején új taggal bővült az SI: az új 

alapmértékegység a mól. Ekkor újították meg az idő 

mérték egységét is: 1 másodperc az alapállapotú cé-

ziumatom két hiper fi nom energiaszintje közötti átme-

nethez tartozó sugárzás 9 192 631 770 periódusának 

időtartama.

1983-ban Bay Zoltán magyar fi zikus javaslatára a 

méter új, pontosabb meghatározást kapott: 1 méter a 

vákuumban terjedő fény 1/299 792 458 s alatt megtett 

távolsága.

Napjainkban is folytatódnak a munkálatok egy SI-

alapmértékegység, a kilogramm meghatározásának 

pontosítására.

Az 1960-ban elfogadott SI-mértékegységrendszer 

hét alapmennyiségre, illetve alapmértékegységre épül.
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alkalmaznak lézerfénnyel működő távolságmérőt. Ha-

jókon, tengeralattjárókon szonár segítségével állapítják 

meg a tengerfenék vagy egyéb akadályok távolságát. 

A szonár ultrahangot bocsát ki, és ahogyan a denevé-

rek is teszik, az ultrahang visszaverődéséből következ-

tethetünk a távolságra. Ugyanezen az elven működik 

például a tolatóradar is. Ez az eszköz rádióhullámokat 

használ a jármű mögött lévő akadályok távolságának 

meghatározásához.

Az időtartamok pontosságát fi gyelembe véve külön-

féle időmérő eszközöket használunk. A régebbi inga-

órák helyett ma már inkább felhúzható rugós és az 

elemes kvarcórák mutatják nekünk a pontos időt. A ze-

nészeknek az azonos időtartamok, ritmusok, ütemek 

meghatározásában a metronóm segít. Sportversenyeken 

a pontosabb időtartamok mérésére a stoppert használ-

ják. Egy nagyon pontos mérés, vagy egy időpont nagyon 

pontos meghatározása az atomórák segítségével törté-

nik. Az órák kijelzői is megváltoztak az évek során. Az 

analóg (mutatós) kijelzőket fokozatosan felváltják a 

digitális (számjegyes) kijelzők.

   Helymeghatározás napjainkban

Helyzetünk meghatározására régóta térképet haszná-

lunk. A térkép a Föld felszínének síkba kivetített, mé-

retarányos ábrázolása. A Földön és a térképen egyaránt 

az ókori görögöktől származó földrajzi koordináta-

rendszert használjuk. 

Napéjegyenlőség idején a Föld különböző helyein a 

Nap delelési magassága eltérő. A Föld azon pontjainak 

összességét, ahol napéjegyenlőség idején a Nap  delelési 

magassága az égbolt tetőpontján (zenit) van, egyenlí-

tőnek nevezzük. Az egyenlítő a Földet északi és déli 

féltekére bontja. 

A Föld azon helyei, ahol a Nap delelési magassága 

ugyanazon a napéjegyenlőség idején ugyanakkora, egy, 

az egyenlítővel párhuzamos kört alkotnak, a Föld szé-

lességi körét. A sarkok felé haladva a szélességi körök 

egyre kisebbek. A szélességi köröket fokokban mérjük 

az egyenlítőtől (0 fok) északra az északi sarkig (+90 

fok), és délre a déli sarkig (–90 fok). 

A Föld azon helyei, ahol a Nap különböző magas-

ságokban, de ugyanabban az időpontban delel, egy fél-

kört alkotnak, a Föld hosszúsági körét. A hosszúsági 

körök (délkörök) azonos hosszúságú félkörök, melyek 

az Északi-sarktól a Déli-sarkig haladnak, merőlegesen 

keresztezve a szélességi köröket. A hosszúsági köröket 

fokokban mérjük. Megállapodás szerint a kezdő délkör 

a greenwichi csillagvizsgálón halad keresztül (0 fok). 

Az ettől keletre lévő hosszúsági körök pozitív értékűek, 

a nyugatra lévők negatívak. A kezdő délkörrel átellene-

sen, mindkét irányból mérve a 180 fokos hosszúsági 

kör helyezkedik el. Például kontinensünk, Európa a 

földgömb északi féltekéjén és a keleti félgömbön fekszik 

(kissé átnyúlva a nyugati félgömbre). Hazánk földrajzi 

helyzete az északi szélesség 45,5° és 48,5° közé, illetve 

a keleti hosszúság 16° és 23° közé esik.

Továbbá megadhatjuk a hely magasságát vagy mély-

ségét is az átlagos tengerszinthez képest.

 Egy hely pozícióját a Földön földrajzi koordináta-

rendszerrel határozzuk meg. A szélességi és hosszú-

sági körök segítségével megadhatjuk az adott hely 

koordinátáit. Budapest koordinátái: északi szélesség 

47,5°, keleti hosszúság 19°. Tengerszint feletti ma-

gassága a Parlamentnél 100 m.

Távolság- és helymeghatározáshoz ma már műholdakat 

is használunk. A GPS rendszer egy 24 egységből álló 

mű holdhálózat a Föld körül, mely segítségével minden 

pillanatban pontosan meghatározhatóak a helyzetünk 

földrajzi koordinátái és a tengerszint feletti magassá-

gunk. Ez a rendszer az alapja a modern navigációs esz-

közöknek is.

A vonatkoztatási rendszer

Egy autó helyét mindig valamely más testhez viszo-

nyítva tudjuk megadni, például kilométerkőhöz vagy az 

előtte haladó autóhoz. Az autó helye tehát viszonyla-

gos, hiszen egy másik test szükséges annak meghatá-

rozásához. 

 A testek helyét mindig más testekhez viszonyítva 

adjuk meg. Azt a testet, amelyhez a többiek helyét 

viszonyítjuk, vonatkoztatási testnek nevezzük. Az 

ehhez a testhez viszonyított helyet egyértelműen, 

számszerű adatokkal határozzuk meg, ezért koor-

dináta-rendszert rögzítünk hozzá. Ezt vonatkozta-

tási rendszernek nevezzük. 

Vonatkoztatási 
test

Koordináta- 
rendszer

Vonatkoztatási 
rendszer

Vonatkoztatási rendszer
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A mikrovilág méretei

Ha egy tárgyat kézbe veszünk, akkor ritkán gondolunk 

annak anyagszerkezeti felépítésére, hiszen az szemünk 

elől rejtve marad. Kevés olyan anyag van, amelynek a 

belső szerkezetében uralkodó rend szabad szemmel is 

látható formában jelentkezik, mint például bizonyos 

kristályokban. A kristályokat felépítő molekulák, ato-

mok már csak közvetve érzékelhetők, nem is beszélve 

az azokat alkotó még kisebb részecskékről.

Az atomok mérete 10–10 m nagyságrendű, tehát em-

beri léptékkel felfoghatatlan méretűek. Ennek érzékel-

tetésére számos érdekes példát lehet felsorolni, amelye-

ket számításokkal is ellenőrizhetünk.

– Ha egy 1 mm-es távolságon belül egymás mellé aka-

runk tenni atomokat, akkor kb. 10 millió darabot 

tehetünk egymás mellé.

– Ha 1 gramm aranyból olyan drótot lehetne húzni, 

amely csak egy atom átmérőjű, és benne az atomok 

szorosan egymáshoz tapadva alkotnának láncot, ak-

kor ez a drót hatszor olyan hosszú lenne, mint a 

Nap–Föld-távolság. 

– Egy gombostűfejben annyi vasatom van, hogy a Föld 

hétmilliárd lakójának mindegyike 12 mil liárdot kap-

hatna belőle.

– Töltsünk egy gyűszűbe vizet! Ha most minden víz-

molekula egy porszemmé változna, akkor annyi po-

runk lenne, amivel Magyarország teljes területét 

250 m vastagon be tudnánk teríteni.

A: A mozgás kezdőpontja

B: A mozgás végpontja

A mozgás pályája

A megtett út

A

B

Elmozdulás

A mozgás pályája, a megtett út és az elmozdulás

   A mozgó tárgyak térbeli jellemzői

A testek haladó mozgásuk során kiterjedésüknél jóval 

nagyobb távolságokat tesznek meg, ezért a testeket le-

egyszerűsítve kiterjedés nélküli, pontszerű testnek, 

anyagi pontnak képzeljük el.

Ezeket a pontszerű testeket tekintjük a valóságos 

testek modelljeinek. Segítségükkel a mozgások legfon-

tosabb jellemzőit tudjuk vizsgálni, és számításokat tu-

dunk végezni. Pontszerűnek tekintjük a mozgás folya-

mán például a gépkocsi vagy a hajó helyzetét a térképen, 

a repülőgép helyét a radar ernyőn, valamint Földünket 

a Nap körüli pályáján mozogva.

A mozgás pályája az a vonal, amelyet a test a moz-

gása folyamán befuthat. A pályát egy geometriai vonal-

nak tekintjük. Ilyen lehet például egy főútvonal, egy 

légifolyosó vagy egy villamossín pálya. 

Azt a pálya mentén mért távolságot, amelyet a test 

az adott idő alatt ténylegesen befut, megtett útnak ne-

vezzük. Megtett út lehet például az M7-es autópálya 

Budapest és Siófok közötti szakaszának hossza.

 A megtett út jele az s (vagy Δs), ami a latin spatium 

(’útszakasz’) szóból származik. Mértékegysége: mé-

ter (m).

Az elmozdulás a mozgás kezdőpontjából a végpontjá-

ba mutató vektor.

Az anyag szintjei és hozzávetőleges méreteik

Vonatkoztatási test sok minden lehet. Vonatkoz-

tatási rendszert rögzíthetünk például egy atommaghoz, 

egy kísérleti asztalhoz, a Földhöz, a  keringő űrállomás-

hoz, a Naphoz vagy éppen az állócsilla gokhoz.

A valóságban lejátszódó jelenségeket általában a 

Földhöz rögzített vonatkoztatási rendszerben vizsgál-

juk. A Földön kívüli mozgások, például az űr hajók 

mozgásának leírásakor a távoli állócsillagokhoz rögzí-

tett vonatkoztatási rendszert használjuk. 

Kristály

/10 000 000

/10

/10

/10 000

Molekula

Atom

Atommag

Proton, neutron

0,01 m

10–9 m

10–10 m

10–14 m

10–15 m
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A visegrádi komp a Dunán, mögötte a Salamon-torony
és a Fellegvár

   Csillagászati távolságegységek

A csillagászati távolságok óriásiak. Ezért a km helyett 

más távolságegységek bevezetése is célszerű volt. A Nap-

rendszeren belül a csillagászati egység távolságegységet 

használjuk gyakran. (Rövidítése: CsE vagy AU.)

 1 csillagászati egység egyenlő a közepes Nap–Föld-

távolsággal, azaz kb. 149,6 millió km, kerekítve 

1,5 · 1011 m.

A Naprendszeren kívül még ennél is nagyobb egysé-

geket érdemes használni. Ilyen például a fényév.  

 1 fényév egyenlő azzal a távolsággal, amit a fény vá-

kuumban egy év alatt megtesz. 

 1 fényév = 9,46 · 1015 m = 63 240 CsE.

Most Te jössz!

1. Melyik nagyobb az alábbi mennyiségek közül? 

10 mm vagy 0,1 cm; 2000 dm2 vagy 2 m2; 300 cm3 

vagy 30 000 mm3; 12 h vagy 1200 s.

2. a) Fejezd ki az alábbi tömegeket grammban!

260 mg; 28 dkg; 37 kg; 45 μg.

b) Fejezd ki az alábbi hosszúságokat méterben!

3 nm; 0,7 km; 1,6 am;  27 mm.

3. Keress az interneten öt olyan mértékegységet, ame-

lyet ma már nem használunk! Nézz utána, régebben 

milyen területen használták őket!

4. Egy játszótér hossza 120 m. Hány lépéssel tudsz 

 végigmenni rajta, ha a lépésed hossza 75 cm? Meny-

nyivel lép többet az, aki 6 dm-es lépésekkel halad?

5. Nagymaros és Visegrád között komppal lehet át-

kelni a Dunán. Nyáron, munkana po kon Nagymaros 

és Visegrád között az első kompjárat Visegrádról 

indul 5 óra 25 perckor. A Visegrádról induló követ-

kező járat a 6 óra 25 perces, majd ezt követően 7 óra 

45 perctől 20 óra 45 percig óránként megy a komp 

Visegrádról Nagy marosra. Az utolsó járat Nagy-

maros ról  indul 21 órakor. A két rév kikötő közötti 

távolság 500 m. Milyen hosszú utat tesz meg a komp 

egy nap alatt?

6. A Börzsönyben lévő Nagy-Hideg-hegy magassága 

864 m, a Csóványos magassága 938 m. A két csúcs 

távolsága légvonalban 2,4 km. Becsüld meg a térkép-

részlet alapján, hogy legalább hány km utat teszünk 

meg, ha Nagy- Hideg-hegyről az országos kéktúra 

útvonalán átmegyünk Csóványosra! (A becslésnél azt 

is fi gyelembe kell venni, hogy nem mindig felfelé ha-

ladunk.) Mekkora az ugyanehhez az úthoz tartozó 

elmozdulás?

A világban lévő tárgyak méretének nagyságrendje 
méterben

Tárgy Méretének nagyságrendje

Proton   10–15 m  

Baktérium  10–6 m  

Hajszál  10–5 m

Homokszem  10–2 m  

Ember  1 m

Piramisok 102 m  

Mount Everest 104 m

Hold 106 m

Föld 107 m

Nap 109 m

Naprendszer 1013 m

Tejútrendszer 1021 m

A Börzsöny turistatérképe a Nagy-Hideg-hegy
és a Csóványos környékéről
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Napóra

Készíts napórát! Válassz ki egy hosszú, vékony, függőleges hely-
zetű tárgyat, melynek meg tudod mérni az árnyékát! Ez lehet 
egy oszlop az udvaron, egy bot, egy karó, egy függőlegesen 
felállított hegyes ceruza, vagy egy radírba szúrt függőleges 
hurkapálcadarab. Ez lesz a napóra mutatója. Napos időben, 
amikor élesen látszódik a napóra mutatójának árnyéka, mérd 
meg délidőben az árnyék hosszát! 11 órától 13 óráig 10 per-
cenként végezd méréseidet, a mérési eredményeket foglald 
táblázatba! Készíts grafi kont! A vízszintes tengelyen az időt, 
a függőlegesen az árnyék hosszát jelöld!

Pontosan mikor volt a legrövidebb az oszlop árnyéka? Vajon 
mi lehet ennek az elsőre meglepő eredménynek 
az oka? Nézz utána!

Égtájak

Előző mérésed alapján határozd meg 
az észak–déli, majd a kelet–nyugati 
irányt! Ha tudod, ellenőrizd irány-
tűvel!

Földrajzi szélesség

Határozd meg mérési helyed földrajzi szé-
lességét! Napéjegyenlőség idején a Nap delelé-
sekor éppen az Egyenlítő irányából süt, így a napsugarak be-
esési szöge éppen a földrajzi szélességet adja. Mérésed viszont 
szeptemberben készül, így tudnod kell, hány fokkal tér el a 
napsugarak iránya az Egyenlítő irányától. Ezt az értéket a Nap 
deklinációjának (D, elhajlás) nevezzük. Az alábbi táblázat a Nap 
deklinációs értékeit mutatja szeptember hónapra:

nap 1 2 3 4 5 6 7 8

D +8° 30' +8° 07' +7° 47' +7° 25' +7° 03' +6° 40’ +6° 18' +5° 56'

nap 9 10 11 12 13 14 15 16

D +5° 33' +5° 10' +4° 48' +4° 25' +4° 02' +3° 39' +3° 16' +2° 53'

nap 17 18 19 20 21 22 23 24

D +2° 30' +2° 06' +1° 43' +1° 20' +0° 57' +0° 33' +0° 10' – 0° 14'

nap 25 26 27 28 29 30

D – 0° 37' –1° 00' –1° 24' –1° 47' –2° 10' –2° 34'

A napóra mutatója és annak árnyéka egy derékszögű három-
szöget határoz meg. A mutató hosszúságának és a deleléskor 
mért árnyék hosszának arányos kicsinyítésével szerkessz egy 
derékszögű háromszöget, majd mérd meg a mutatót jelképező 
befogó és az átfogó által bezárt szöget! Ez lesz a napsugarak 
beesési szöge. Ezt még korrigálnod kell úgy, hogy a beesési 
szögből kivonod a mérés napjához tartozó deklinációs szöget. 
Így megkapod mérési helyed földrajzi szélességét.

Földrajzi hosszúság

Határozd meg mérési helyed földrajzi hosszúságát! Tudjuk, 
hogy a kezdő délkör a greenwichi csillagvizsgálón megy ke-
resztül, így az ottani órák szerint mindig déli 12 órakor delel a 
Nap. Az ottani óra járását greenwichi középidőnek nevezzük 
(angol rövidítése GMT). Ennek az atomórákkal korrigált ér-
téke az egyezményes koordinált világidő (rövidítése UTC). 
Mivel Magyarország Greenwichtől keletre helyezkedik el, ezért 
a Föld forgása következtében nálunk korábban delel a Nap. 
Mivel egy körülforduláshoz, 360° megtételéhez 24 óra szüksé-
ges, ezért minden órában a Nap látszólagos elfordulása 15°. Így 
a Földet 24, elvileg 15°-os időzónára bontották. Mi a közép-
európai időzónában vagyunk a greenwichihez képest egy zó-
nával keletebbre, ami azt jelenti, hogy a keleti hosszúság 15° és 

30° közé esünk. Ennek az időzónának az idejét nevezik 
közép-európai időnek (rövidítve CET). A mi időzónánk 
1 órával többet mutat, mint a greenwichi idő (CET = 
UTC + 1). Időzónánk egyik végén, a keleti hosszúság 
15°-on helyi időnk szerint pontosan 12 órakor delel a 
Nap, míg a másik végén, a keleti hosszúság 30°-on pon-

tosan 11 órakor. Mivel 15°-os elfordulás 60 perc alatt 
zajlik le, minden egyes percben a Nap látszólagos elfordu-

lása az égbolton ¼°, azaz 15'. Így ahány perccel korábban delelt 
nálunk a Nap, annyiszor ¼°-kal vagyunk keletebbre a 15°-os 
keleti hosszúsági körtől. Szeptemberben számításunkat bonyo-
lítja a nyári időszámítás (NYISZ), amikor a közép-európai 
időhöz 1 órát hozzáadnak (NYISZ = CET + 1 = UTC + 2). 
Így ilyenkor a Nap delelése nem 11 és 12 óra között, hanem 
12 és 13 óra között következik be.

Először határozd meg, hány perccel korábban delelt a Nap 
a mérésed szerint, mint 13 óra! Ezután számítsd ki, hogy ez 
hány fokos eltérést jelent az időzónánk határától! Az eltérést 
add hozzá a keleti hosszúság 15°-hoz, így megkapod a mérési 
helyed földrajzi hosszúságát!

Határozd meg földrajzi koordinátáidat térkép, GPS, vagy 
a Google Earth segítségével! Mennyivel tért el mérésed a  fenti 
értékektől?

Magasságmérés

Keress a közelben egy magas épületet (például lakóházad, is-
kolád épülete, templom) vagy egyéb magas tereptárgyat (em-
lékmű, oszlop, fa), melynek le tudod mérni az árnyékát! Hasz-
náld a napórádat, és következtess! Egy adott pillanatban a 
napóra mutatójának és árnyékának hossza arányos a választott 
tereptárgy és árnyékának hosszával. Mérd meg a napóra muta-
tójának és árnyékának hosszát, valamint a tereptárgy árnyékának 
hosszát, és számítsd ki a tereptárgy magasságát! 

Google Sky

Nézd meg, hogyan lehet tájékozódni az égbolton a Google Sky 
alkalmazás segítségével! Add meg a Sarkcsillag és a Szíriusz 
csillagászati koordinátáit! Melyik csillagképben találhatóak ezek 
a csillagok?

PROJEKTFELADAT
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ÚTRA KELÜNK –

A KÖZLEKEDÉS KINEMATIKAI 

PROBLÉMÁI

Mozgásunk sokféle és sokrétű. 
Nemcsak mi magunk mozgunk, pél-
dául gyalogolunk, ugrunk vagy fu-
tunk, hanem bennünket mozgatnak 
járművek, kabinok, liftek. Hogyan 
lehetne mozgásainkat csoportosíta-
ni, és hogyan jellemezzük őket? Egy 
mozgás gyorsasága (fi zikai szakkife-
jezéssel: sebessége) jól érzékelhető. 
Egy futóversenyen könnyen látjuk, 
ki a gyorsabb, a körhintán is észre-
vesszük, ha begyorsított. Vajon lehet 
ennél pontosabban meghatározni a 
gyorsaságokat? És mi a helyzet az 
ugrással vagy a fékezéssel? Ezeknek 
a mozgásoknak a gyorsasága változó. 
Jellemezhetjük őket valahogy?

Ebben a témakörben a mozgások 
fajtáival és azok jellemzőivel foglal-
kozunk.
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A JÁRMŰVEK GYORSASÁGA
A sebesség fogalma

ÚTRA KELÜNK – A KÖZLEKEDÉS KINEMATIKAI PROBLÉMÁI

Mit jelent a mozgás? Mit jelent a nyugalom?

Milyen gyorsan mozog egy autó?

Mozgó járműből kinézve miért látjuk elsuhanni a földön álló tárgyakat?

Mi történik az autóval, illetve utasaival fékezéskor? És kanyarodáskor?

A gyerekek osztálykirándulásra mennek. Utazáshoz vo-

natot használnak. Az állomásra kikísérték őket a  szüleik. 

Amikor a vonat elindul, a gyerekek integetnek távolodó 

szüleiknek. A szülők is integetnek távolodó gyerekeik-

nek. Valójában a szülők vagy a gyerekek mozogtak?

   A mozgás viszonylagos

A mozgások jellemzése előtt határozzuk meg, mit is 

jelent a mozgás! Mozgásról beszélünk akkor, ha egy 

test megváltoztatja helyét, vagy helyzetét, azaz elmoz-

dul vagy önmaga körül elfordul.

Vizsgáljuk meg a Földhöz rögzített vonatkoztatási 

rendszerben a testek mozgását! A Földhöz rögzített 

vonatkoztatási rendszerben az utcán lévő házak, fák 

nyugalomban vannak. A Földhöz képest mozgásban 

lehetnek például az emberek és a járművek. Ha ugyan-

ezeket a testeket a Naphoz viszonyítva vizsgálnánk, 

akkor a Föld forgása és keringése miatt igen bonyolult 

mozgást írnának le.

 A nyugalom és a mozgás mindig viszonylagos. Nyu-

galomban lévő test a vonatkoztatási rendszerben 

mindig ugyanott tartózkodik, a mozgást végző tes-

tek a választott vonatkoztatási rendszerben elmoz-

dulnak. 

Például ha az egyenes autópályán tartjuk a követési tá-

volságot, akkor az előttünk haladó jármű hozzánk ké-

pest nyugalomban van, a talajhoz képest mindketten 

ugyanolyan gyorsan haladunk.

Vizsgáljuk meg egy mozgó vonaton lévő utas helyzetét 

a vonat fékezése közben!

A vonathoz rögzített vonatkoztatási rendszerben a 

fékezés előtt az utas nem végez mozgást. Fékezés köz-

ben az utas mozgásállapota megváltozik, hiszen a fé-

kezés miatt előredől. Más testekkel nem lépett kölcsön-

hatásba, így az előredőlésnek a vonathoz rögzített 

vonatkoztatási rendszerben nem tudjuk az okát meg-

találni. Hogyan magyarázható az utas előredőlése a 

talajhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben?

A talajhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben ész-

leljük, hogy a vonat fékezett, lassult. Innen tudjuk, hogy 

a vonat lassulása idézte elő az utas előredőlését. Tehát 

megtaláltuk az okot, hogy miért dőlt előre az utas.

A nyugalom viszonylagos

 Mi van nyugalomban: a vonat vagy az állomás épülete?

A Budavári Sikló
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   Az egyenletes mozgás

Az úttest mellett állva egyenes vonalú egyenletes moz-

gásként észleljük a mellettünk elhaladó kerékpárosok, 

autók mozgását. Ugyanúgy észleljük a vonatból az ab-

lak előtt elmaradó telefonoszlopokat vagy a vízpartról 

a vízen úszó vitorlásokat. Ezeknek a mozgásoknak egy 

igen fontos jellemzője, hogy milyen gyorsan jut el az 

egyik pontból a másikba a jármű. Vizsgáljuk meg ezt a 

jelenséget!

A földön álló, illetve vonatban ülő megfi gyelő  számára 
máshogy mozog a vonatban feldobott labda

 Milyen vízszintes irányú sebességgel mozog a vonatban 

feldobott labda a földön álló meg fi gyelő számára?

A testek mozgásának leírásához célszerű olyan vo-

natkoztatási rendszert választani, amelyben a mozgások 

okai könnyen magyarázhatóak.

Az egyes utak megtételéhez tartozó időtartamok
különböző hajlásszögek esetén

Út (cm)
Hajlásszög 

20 40 60 80

10° 6,3 s 12,5 s 18,6 s 24,4 s

20° 4,3 s   8,6 s 12,8 s 17,0 s

30° 3,6 s   7,4 s 10,9 s 14,6 s

Az α dőlésszöggel 
megdöntött 
Mikola-cső

s (cm)

t (s)

80

30° 20° 10°

60

40

20

50 10 15 20 25

Ábrázoljuk a megtett utakat az eltelt idő függvényében!

A buborék mozgásának út-idő grafi konja

A megtett út jelölése: Δs, az út megtételéhez szükséges 

időtartam jelölése: Δt. Adott dőlésszög esetén a megtett 

út egyenesen arányos az út megtételéhez szükséges idő-

vel, vagyis hányadosuk állandó. Ez azt jelenti, hogy a 

mozgás egyenletes mozgás.
 

 Egyenes vonalú egyenletes mozgásnak nevezzük a 

mozgást akkor, ha a mozgás pályája egyenes vonal, 

és a megtett út egyenesen arányos az út megtételé hez 

szükséges idővel. 

Határozzuk meg az egyes hajlásszögekhez tartozó se-

bességeket az első értéktáblázatba foglalt összetartozó 

út-idő értékpárokból! 

A sebesség

A 
∆ s
∆t

 hányados alkalmas mennyiség az egyenletes 

 mozgás jellemzésére, például a buborék gyorsaságára. 

E mennyiség neve a se besség.

 A sebesség a megtett út és az út megtételéhez szük-
séges időtartam hányadosa.

 Jele: v, a latin velocitas (’sebesség’) szó kezdő betűje. 

 sebesség = 
megtett út

eltelt idő
   v = 

Δs

Δt
 

 A sebesség mértékegysége: 
m

s
 .  A sebesség vektor-

mennyiség, iránya minden pillanatban megegyezik 
a test mozgásának irányával.

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálatára a 
Mikola-cső szolgál. Ez vízzel töltött üveg cső, amelyben egy 
légbuborék mozog. Vizsgáljuk meg Mikola-csővel az egyenes 
vonalú egyenletes mozgást!

Különböző dőlésszög (10°, 20°, 30°) mellett mérjük meg 
a különböző utak (20, 40, 60 és 80 cm) megtételéhez szük-
séges időtartamokat! Foglaljuk táblázatba mérési eredményein-
ket! Állapítsuk meg, hogy milyen kapcsolat van a buborék 
által megtett út és az út megtételéhez szükséges idő között!

   A Mikola-csöves kísérlet
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   Sebességértékek az élet különböző területein

A hétköznapi életben a sebességet sokszor 
km

h
 -ban ad-

juk meg (szélsebesség, autók sebessége stb.).  A két mér-
tékegység közötti átváltás a következő:

1 
m

s
 = = 3,6 

km

h

0,001 km

 1

3600
h

Ezenkívül a csillagászatban használják a 
km

s
 egységet 

is, 1 
km

s
  = 3600 

km

h
. A hajózásban és a légi közleke-

désben a sebességet gyakran csomó egységben mérik, 

1 csomó = 1,852 
km

h
. Nagy Britanniában és az Egyesült 

A táblázat adatai alapján látható, hogy az egyes hajlás-

szögek esetében a sebesség közel állandó értéket mutat. 

Készítsük el ezek sebesség-idő grafi konjait!

v  (
m

s )

t (s)

0,05
30°

20°

10°0,03

0,01

5
0

10 15 20 25

A buborék mozgásának sebesség-idő grafi konjai

Figyeljük meg, hogy a sebesség-idő grafi konok párhu-

zamosak az időtengellyel, és a grafi konok  alatti területek 

mérőszáma a megtett út nagyságát adja.

A nagyobb sebességű testek messzebbre jutnak el 

ugyanannyi idő alatt, mint a kisebb sebességűek, illet-

ve a nagyobb sebességű testek rövidebb idő alatt futnak 

be egy meghatározott távolságot, mint a kisebb sebes-

ségűek.

A mozgásokat célszerű úgy vizsgálni, hogy a mozgás 

kezdőpontjához rögzítjük a vonatkoztatási rendszert. 

Így egyszerűbben le tudjuk írni a mozgást.

s

t

v

Δs

Δt
t

A Mikola-cső különböző hajlásszögeihez tartozó sebességek

Út (cm)

Hajlásszög 
20 40 60 80

10° 0,032 m/s 0,032 m/s 0,032 m/s 0,033 m/s

20° 0,046 m/s 0,046 m/s 0,047 m/s 0,047 m/s

30° 0,056 m/s 0,054 m/s 0,055 m/s 0,055 m/s

Államokban a 
km

h
 egység helyett mérföld per órában 

(mph) mérik a járművek sebességét, 1 mph = 1,6 
km

h
. 

Nagy sebességek meghatározására vezették be a Mach-

számot (Ma), mely azt mutatja meg, hogy az objektum 

sebessége a közegbeli hangsebességnek hányszorosa. 

Levegőben 1 Ma = 1225 
km

h
. 

A tengeri szél sebességének fokozatait a 0-tól 12-ig 

terjedő Beaufort-skálával adják meg. Minden sebesség-

tartománynak van egy fokozatszáma és egy elnevezése 

is. Például az időjárás-jelentésből ismert viharos szél 

kifejezés 8-as fokozatú a skálán, és 63–75 
km

h
 sebes-

ségű, míg az orkán erejű szél kifejezés 12-es fokozatú 

a skálán, és sebessége nagyobb mint 120 
km

h
.

Az alábbi táblázat jellemző sebességértékeket tartalmaz.

Különféle mozgások jellemző sebességértéke

Mozgások Sebességérték

A kontinentális lemezek átlagos sebessége 10–9 km/h

Az emberi hajszál átlagos növekedési sebessége 10–8 km/h

A vér áramlási sebessége 10–2 km/h

Kényelmesen kerékpározó sebessége 20 km/h

A sprintelő atléták legnagyobb sebessége 45 km/h

Egy versenyló vagy egy versenyagár jellemző 
sebessége

60 km/h

Golfl abda átlagos sebessége 300 km/h

Forma–1 versenyautók sebessége 350 km/h

Nagy erejű tornádó szélsebessége 450 km/h

Mágnesvasút végsebessége 580 km/h

Utasszállító repülőgép utazási sebessége 900 km/h

A Föld forgási sebessége az Egyenlítőnél 1670 km/h

A Nemzetközi Űrállomás keringési sebessége 27 700 km/h

A Föld keringési sebessége a Nap körül 107 000 km/h

Az elektronok sebessége régi tévékészülékek 
képcsövében

100 millió km/h

Jelsebesség egy optikai szálban 720 millió km/h

Fénysebesség vákuumban (300 millió m/s) kb. 1 milliárd km/h

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás grafi konjai

18
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Hogyan oldjuk meg?

Mintafeladat

Egy személygépkocsi sebességkorlátozás miatt út jának 

első felét 54 
km

h
 sebességgel 15 perc alatt, majd a má-

sodik felét 90 
km

h
 sebességgel tette meg. 

a) Számítsuk ki a gépkocsi által megtett utat!

b) Rajzoljuk fel a mozgás s-t és v-t grafi konját!

Megoldás 

Adatok:

v1 = 54 
km

h
 = 15 

m

s
,  v2 = 90 

km

h
 = 25 

m

s
,

 t1 = 15 min = 900 s
__________________________________

 s  = ?

a) Számítsuk ki a megtett út első felét!

s1 = v1 · t1 = 15 
m

s
 · 900 s = 13 500 m = 13,5 km

Az út második fele: s2 = s1

A teljes út: s = 2 · s1 = 27 km

b) Az út második felének megtételéhez szükséges idő:

t2 = 
 s2i 

v
 = 

25 
m

s

= 540 s
13 500 m

 

A mozgás grafi konjai:

A mozgás 
út-idő 
grafi konja. 
Látható, hogy 
a gyorsabb 
szakasz 
grafi konja 
meredekebb.

A mozgás 
sebesség-idő 
grafi konja.
A grafi kon 
segítségével is 
kiszámíthatjuk 
a megtett utat.

s (m)

27 000

13 500

5000 900 1440 t (s)

v  (
m

s )

t (s)

25

15

5

5000 900 1440

Most Te jössz!

1. Mondj olyan vonatkoztatási rendszert, amelyből a 

folyón úszó csónak nyugalomban látszik!

2. Lehetséges-e, hogy az Egyenlítőn álló megfi gyelő 

nyugalomban lát egy mesterséges holdat?

3. Egy mozgó járműben leejtünk egy pénzérmét. Vajon 

álló járműben is ugyanannyi idő alatt esik le a pénz-

érme?

4. A Budavári Siklót eredetileg 3 
m

s
 sebességűre épí-

tették ki, de ezt a tempót 1988-ban az utasok kéré-

sére a felére csökkentették. A pálya hosszúsága közel 

100 méter. Az alsó és felső állomás közti szint-

különbség mintegy 50 méter. Mennyi idő alatt ér 

a sikló a célállomásra? Készítsd el a Budavári Sikló 

út-idő és se bes ség-idő grafi konját! 

5. Az egyenletesen haladó vonat ablakából kitekintve 

azt látjuk, hogy a vonat 2,5 perc alatt 45 db telefon-

oszlop mellett halad el. Mennyi idő alatt éri el a 

vonat a 600 m-re lévő útkereszteződést, ha két tele-

fonoszlop távolsága 50 m?

6. Egy gépkocsi először 3 óráig 90 
km

h
, ezután 2 óráig 

60 
km

h
 sebességgel haladt. Az első szakaszban 

6,5 liter/100 km, a másodikban 7,5 liter/100 km 

a fogyasztása.

a) Hol van a gépkocsi az indulás után 4 óra múlva?

b) Mikorra távolodik el a gépkocsi az indulás helyé-

től 360 km-re? 

c) Mennyi utat tett meg összesen a gépkocsi, és hány 

liter benzint fogyasztott ezalatt?

d) Ábrázold a mozgást út-idő és sebesség-idő grafi -

konon!

7. Egy kerékpáros elmozdulás-idő grafi konját láthatod.

Határozd meg az ábra alapján, hogy az egyes szaka-

szokhoz milyen mozgás tartozik! Mekkora a megtett 

út? Ábrázold a mozgást sebesség-idő grafi konon!

Egy kerékpáros 
elmozdulás-idő 
grafi konja

s (m)

t (s)

40

20

100 30 50 70
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GYORSÍTÁS, FÉKEZÉS
A gyorsulás fogalma

ÚTRA KELÜNK – A KÖZLEKEDÉS KINEMATIKAI PROBLÉMÁI

Mit mutat egy jármű sebességmérő műszere?

Mit mérnek a gyorsulási versenyeken?

Hogyan változik egy jármű sebessége induláskor, gyorsításkor, fékezéskor, 
illetve megálláskor?

Miért fontos a közlekedési balesetek helyszínelésekor a fékutak pontos lemérése?

Utazási sebességünket úgy tudjuk felvenni, ha álló jár-

művünket elindítjuk. Ha késésben vagyunk, a jármű 

sebességét növelhetjük, gyorsíthatunk. Piros lámpánál 

viszont fékeznünk kell, járművünket lelassítjuk, megál-

lítjuk. 

   A változó mozgás

Vizsgáljuk meg egy autóbusz mozgását! A megállóból 

elindulva felgyorsul, majd a forgalomtól függően vál-

toztatja a sebességét, hol gyorsabban,  hol lassabban 

halad, és a következő megállóban megáll. A távolsági 

buszok egy része minden megállóban megáll, míg a 

gyorsjáratok csak bizonyos helyeken. 

 Azt a mozgást, amelynek sebessége a mozgás  során 

változik, változó mozgásnak nevezzük.

   Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség

Az autóbusz valódi mozgását helyettesítsük egy olyan 

mozgással, amelynek állandó sebessége van a két meg-

álló között! Ennek a helyettesítő mozgásnak a sebes-

ségét nevezzük az eredeti mozgás átlagsebességének.

 Az átlagsebesség a mozgás során megtett összes út 

és a közben eltelt idő hányadosa.

 Jele: vátl .

 vátl = 
összes megtett út

összes eltelt idő
    vátl = 

sö

tö

 

 Az átlagsebesség mértékegysége: 
m

s
.

Az átlagsebességen tehát azt a sebességet értjük, amely-

lyel a test egyenletesen mozogva ugyanazt az utat ugyan-

annyi idő alatt tenné meg, mint változó moz gással.

Az autó haladásakor sebessége pillanatról pillanatra 

változik, azaz sebességének minden időpillanatban más 

értéke van. Hogyan lehet meghatározni, hogy egy adott 

pillanatban mekkora az autó sebessége?

 A pillanatnyi sebességen egy nagyon rövid időtar-

tamhoz tartozó átlagsebességet értünk.

 Jele: vp.

 A pillanatnyi sebesség azt mutatja meg, hogy ha a 

mozgás a vizsgált pillanatban egyenletessé  válna, 

akkor a test azzal a sebességgel mozogna egyenlete-

sen tovább.

A pillanatnyi sebesség értékét mutatják a gépjárművek 

sebességmérő műszerei.

Bicikli fékútja
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