
 1. Mozgások, vonatkoztatási rendszerek
 „Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi?
 Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi?

Mi mozog a zöld leveles csipkebokorban?”

A mozgás az anyag alapvető tulajdonsága. Tanultunk már arról, hogy a részecskék 
mozognak, most azonban a nagyobb testek világában vizsgáljuk meg a mozgás 
tulajdonságait.

A mozgások jelenségeivel foglalkozik a fizika egyik ága a mechanika, amely két fő 
részre tagozódik: kinematika: a mozgások leírásával foglalkozik, és a dinamika, 
amely a különböző típusú mozgások megvalósulásához szükséges feltételeket 
vizsgálja.

A mozgás az időben történő helyváltoztatás, összekapcsolódik benne tehát a tér és az 
idő. Minden testnek van mozgásállapota. Ez fejezi ki azt, hogy éppen milyen 
mozgásban van, lehet, hogy áll, lehet, hogy valamilyen irányba mozog.

Az elmozdulás minden esetben csak 
valamihez viszonyítva értelmezhető. 
Meg kell határoznunk, hogy mihez 
viszonyítva beszélünk az elmozdulásról. 
Ha ketten utaznak a villamoson egymás 
mellett ülve, elmozdulásuk egymáshoz 
vagy a villamoshoz viszonyítva nulla, 
míg a járdaszigethez képest jelentős. 
Azt a rendszert, amiben az elmozdulást 
értelmezzük vonatkoztatási 
rendszernek nevezzük.

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a mozgásokat valamilyen stabil vonatkoztatási 
rendszerre lesz szükségünk. Ilyenek az inercia rendszerek. Azt a vonatkoztatási 
rendszert nevezzük inercia rendszernek, amiben egy test mozgásállapota csak 
valamilyen kölcsönhatás hatására változik meg.

Bár tudjuk, hogy a Föld többféle mozgást is végez és a Napról nézve nem tekinthető 
inercia rendszernek, a mi körülményeink között azért úgy vesszük, hogy a Föld is egy 
inercia rendszer.

A mozgások vizsgálata alapmennyiségek nélkül lehetetlen. Így ismernünk kell hozzá 
azt, hogy mennyi ideig (jele: t, mértékegysége a másodperc, s-sel jelöljük) tart a 
mozgás, és hogy mekkora utat (jele: s, 
mértékegysége a méter, m-mel jelöljük) 
tesz meg a mozgó test. Ezeken kívül ritkán 
fontos a test hőmérséklete, színe, vagy az 
íze, és kiterjedését sem vesszük 
legtöbbször figyelembe, azaz egy 
tömegpontnak tekintjük.

Ha egy mozgást ábrázolni akarunk, 
legalkalmasabb erre pl. egy út-idő 
grafikon. Ezen a példán két, állandó 
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sebességű mozgást ábrázolunk, aminek a képe egy egyenes vonal:
A 2. mozgást ábrázoló grafikon nagyobb szögben emelkediik, azaz gyorsabb.
Tehát jól látható, hogy ebben az esetben az eltelt idővel egyenes arányosságban áll a 
megtett út, azaz az út az idő és a sebesség szorzata: s = vt.

Jelek, mértékek, mértékegységek
A különféle mennyiségeket általában egy-egy 
betűvel jelöljük. Ezek a betűk többnyire a latin 
vagy görög név kezdőbetűi, esetleg másféle 
megállapodások eredményei. Néhány a gyakrabban 
használt mennyiségek jelei közül:
s út
t idő
m tömeg
v sebesség
a gyorsulás
n anyagmennyiség
V térfogat
A felület
E energia

F  erő
p nyomás
T hőmérséklet
I áramerősség
U elektromos 
feszültség
c fajhő
ρ sürüség
λ hullámhossz

A mennyiségeket mértékegységekkel mérjük. A 
szabványos mértékegységeket az SI rendszer 
határozza meg. A mértékegységeknek szintén van 
jele. Ilyenek:

m méter
s másodperc
J joule
N Newton
kg kilogram

A mennyiségeket előtagokkal is jelezhetjük, ezek 
az előtagok ezresenként változnak:
ezerszeres 103 kilo- k
milliószoros 106 mega- M
milliárdszoros 109 giga- G
ezred 10-3 mili- m
milliomod 10-6 mikro- µ

milliárdod 10-9 nano- n

Ha mozgás közben változik a sebesség, átlagsebességről beszélhetünk. 
Átlagsebességen azt az egyenletes sebességet értjük, amellyel haladva a kijelölt utat 
ugyanannyi idő alatt tesszük meg, mint a valóságban.
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