
2. A mozgás változása 

„De bõrünk alól kisüt lobogva
Már vérünk, e bús, mindeddig lomha.
Csönd van, mintha nem is rezzennénk

S rohanunk  a forradalomba.”

Ahogy azt már korábban is említettük egy inercia rendszerben egy test mozgásállapota nem változik, 
amíg valamivel kölcsönhatásba nem lép. Ez azt eredményezi, hogy vagy nyugalomban van, vagy egy 
adott sebességgel halad egy irányba, úgy nevezett egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Minden 
olyan rendszer, ami egy inercia rendszerhez viszonyítva nyugalomban van vagy egyenes vonalú 
egyenletes mozgást végez maga is inercia rendszer. (Jegyezzük itt meg, hogy a nyugalomban levő és 
az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test mozgásállapota sok szempontból azonos, egyiknek 
sem változik a sebessége az idővel. A nyugalomban lévőnél a sebesség 0, de ez a lényegen nem 
változtat.)
Ha egy addig egyenletesen mozgó test sebessége megváltozik, és erre a mindennapi életből számtalan 
példa hozható, akkor annak nemcsak oka, hanem érezhető eredménye is van, pl. belelép a fékbe a 
buszvezető, futball meccsen beleszalad egymásba két játékos, egyszercsak megáll a mozgólépcső stb. 
De nyugvó helyzetből elinduló mozgásra is akad elég példa, hogy a legerősebben gyorsulók közül 
vegyük a példákat, pl. elsütünk egy puskát, a lövedék kirepül, vagy gondolhatunk a kilövések utáni 
pillanatokban az űrhajósok torzuló arckifejezésére. Vizsgáljuk meg ezeket a mozgásokat most 
részletesebben.
A mozgás pontos matematikai leírása először Galileinek sikerült. Nevéhez fűződnek az első lejtős és 
ejtési kísérletek, illetve mérések. Mint ahogy azt a képen is teszik, az egyenes vonalú egyenletesen 
gyorsuló mozgást egy lejtőn leguruló golyó segítségével fogjuk vizsgálni. 
Minél meredekebb a lejtő, a golyó annál jobban gyorsul. A mozgás szélsőséges változata, amikor a 
lejtő teljesen függőleges, ekkor a golyó szabadon esik. Ezért ezen az órán feladatunk lesz a szabadesés 
vizsgálata is.

Eddig a sebességről úgy beszéltünk, mint valamely idő alatt bekövetkezett mozgás jellemzőjéről. De 
mindannyian mondjuk, hogy az autó éppen, az adott pillanatban valamekkora sebességgel halad. Ezt 
hívjuk úgy, hogy pillanatnyi sebesség. Egy vonatkoztatási rendszerben mozgó tömegpont mindig 
rendelkezik ilyennel. Ha a tárgy sebességét megváltoztató hatás megszűnne, ezzel mozogna tovább. 
Azt a mozgást, amikor egy egyenes vonalú pályán haladó tömegpont pillanatnyi sebessége az időben 
egyenletesen változik, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásnak nevezzük. A változás 
mértékét a gyorsulás (jele: a) adja meg, ami megmutatja, hogy egységnyi idő alatt mekkora 
sebességváltozás következik be. Mivel az 1 másodperc alatt megtett út egyenletesen változik, adódik a 
feltevés, hogy a sebesség is arányosan változik az idővel. Ez így is van, a sebességváltozás arányos 
az idővel, képletben: 

tav ∆∗=∆  tehát  atvv += 0

Ha a sebesség egyenletesen változik, akkor a megtett út kiszámolásához a következőképpen foghatunk:
Mekkora utat tenne meg, ha a kezdősebességével mozogna egyenletesen:

tvs 0=  mit kezdhetünk a sebesség változása miatt megtett úttal? Számoljuk ki az átlagos 
sebességváltozást! Ez a teljes sebességváltozás fele lesz, hiszen a kezdeti sebességváltozás 0, a végső 
pedig ∆v. Az átlag:
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Az egyenletes gyorsulással adott kezdősebességgel adott táv megtételéhez szükséges időt kiszámítani 
már nem olyan egyszerű, érteni kell hozzá a másodfokú függvények lelkivilágát, ezért ezzel nem is 
terhelünk titeket. Ugyanígy nem vezetjük le azt, hogy adott gyorsulással adott út megtételekor 
mekkora a végsebesség. A kíváncsiaknak azonban az ehhez szükséges képletet ideírjuk:

asvv 22
0 +=

Egyenletesen gyorsuló mozgást tapasztalunk akkor is, ha leejtünk valamit. 
Ha oldalról másodpercenkénti időközökkel lefényképezzünk két leejtett tárgya,t azt látjuk, hogy 
pontosan együtt esett a két test, és ha lemérjük az egyes golyóknak az útját, azt láthatjuk, hogy 
kétszeres időhöz négyszeres út, háromszoroshoz kilencszeres tartozik, és így tovább. Az út, tehát az 
idő négyzetével arányos: s ~ t2. Grafikus ábrázolásából kitűnik, hogy a szabadon eső test az idő 
függvényében így fejezhető ki: s = a/2 t2. Külön nevet is kapott a szabadesés gyorsulása, ezt hívjuk 
nehézségi gyorsulásnak (jele : g). Szabadeséskor, nulla kezdősebességgel tehát:
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Ha nagy légellenállás-különbségű tárgyakat vizsgálunk, azoknál már viszont jelentős eltérések 
jelentkezhetnek. Pontos, hivatalos mérések alapján megállapították, hogy Magyarországon a nehézségi 
gyorsulás mértéke 9,81 m/s2. A sarkokon ugyanez 9,84, az Egyenlítőn 9,78. 
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