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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
(interno gradivo)

FIZIKA, 9. razred

GIBANJE

Uvod
Gibanje pomeni spreminjanje lege telesa glede na okolico oz. opazovani sistem. Vsako
spreminjanje lege se zgodi v določenem času.
Lega nam pove, koliko je telo oddaljeno od izhodišča. Lahko ima tudi negativno vrednost, kar
je seveda odvisno od opazovalca.
Glede na tir poznamo premo in krivo gibanje. Tir označuje pot, ki jo opravi telo v svojem
gibanju. Če je tir premica, je gibanje premo, v nasprotnem primeru pa krivo.
Glede na hitrost poznamo enakomerno ali neenakomerno gibanje. Gibanje je enakomerno,
če se hitrost s časom ne spreminja. Hitrost je količnik med potjo in časom, v katerem telo to
pot opravi. Pove nam torej, kolikšno razdaljo naredi telo v določenem času.
Telo se giblje, če se njegova lega x glede na okolico spreminja. Gibanje opišemo s hitrostjo v,
ki je količnik spremembe lege Δx in spremembe časa Δt.
v=

Δx
Δt

Primer: S pomočjo navedene enačbe lahko izračunamo hitrost avtomobila, ki v 6 sekundah
prevozi 3 metre.

∆t = 6 s
∆x = 3 m
v=?

v=

v=

Δx
Δt

Δ3m
Δ6s

v = 0,5

m
s

Premo enakomerno gibanje
Kadar je tir gibanja telesa premica, gre za premo gibanje. Kot primer lahko omenimo
gibanje vlaka po ravnih tračnicah. Ko vlak zavije v ovinek, gibanje ni več premo.
Premo gibanje je najbolj preprosto gibanje. Če se pri tem hitrost s časom ne spreminja,
govorimo o enakomernem gibanju.
Ko vlak vozi po ravnih tračnicah, govorimo torej o premem gibanju, ko pride v ovinek, se
gibanje spremeni v krivo.

Premo enakomerno gibanje lahko predstavimo tudi grafično.
Graf poti v odvisnosti od časa x(t):

Graf hitrosti v odvisnosti od časa v(t):

Sprememba lege Δx je pot, ki jo telo prepotuje v nekem časovnem intervalu. Pot s, ki jo telo
prepotuje v času t, je odvisna od hitrosti, s katero se telo giblje.
s=v⋅t

Pospešeno gibanje

O enakomernem pospešenem gibanju govorimo takrat, ko se hitrost spreminja premo
sorazmerno s časom, ali drugače, ko se v enakih časovnih presledkih hitrost telesa
enakomerno povečuje oz. zmanjšuje. Enakomerno pospešeno gibanje je potemtakem oblika
neenakomernega gibanja. Pri tem gibanju je pospešek konstanten.
Da bi lahko izračunali pospešek, moramo poznati začetno in končno hitrost telesa ter časovni
interval, v katerem se je ta sprememba hitrosti zgodila.
Grafično bi to ponazorili takole:

𝑣𝑧 – začetna hitrost
𝑣𝑘 – končna hitrost
v – trenutna hitrost

Povprečna hitrost (srednja vrednost začetne in končne hitrosti): 𝑣 = 𝑣 2

+ 𝑣𝑘
2

.

Sprememba hitrosti (razlika med končno in začetno hitrostjo): ∆𝑣 = 𝑣𝑘 − 𝑣𝑧.
Pospešek je količnik spremembe hitrosti in časa: a =

∆𝑣.

∆𝑡

(Pri enakomerno pospešenem gibanju se pospešek ne spreminja, zato je graf pospeška
v odvisnosti od časa vzporeden z osjo x.)

Vrednost pospeška vpliva tudi na strmino črte na grafu v(t). Če povečamo pospešek, se
poveča njena strmina. Če se hitrost zmanjšuje, je gibanje pojemajoče in je pospešek
negativen. Negativnemu pospešku rečemo tudi pojemek.

enakomerno pospešeno gibanje

𝑣 𝑧 < 𝑣 𝑘,

Δv > 0,

a>0

enakomerno gibanje

𝑣 𝑧 = 𝑣 𝑘,

Δv = 0,

a=0

enakomerno pojemajoče gibanje

𝑣 𝑧 > 𝑣 𝑘,

Δv < 0,

a<0

Pot pri pospešenem gibanju lahko določimo tako, da izračunamo ploščino pod krivuljo na
grafu v(t) med dvema časoma, ker je ploščina pod krivuljo premo sorazmerna s potjo. To
velja tudi za neenakomerno gibanje. V tem primeru je graf res krivulja in ploščine ne
moremo preprosto izračunati. Pri enakomerno pospešenem gibanju pa je graf odvisnosti
hitrosti od časa ravna črta, zato lahko pot izračunamo kot
2

s = 𝑎𝑡 .
2

Zveza med maso, silo in pospeškom
Prvi Newtonov zakon, tj. zakon o ravnovesju, pravi, da kadar telo vztraja v mirovanju
(statično ravnovesje) ali premo enakomernem gibanju (dinamično ravnovesje), je vsota vseh
zunanjih sil, ki delujejo na opazovano telo, nič.
Drugi Newtonov zakon pravi, da če vsota vseh sil, ki delujejo na opazovano telo, ni enaka
nič, se to telo giblje pospešeno v smeri rezultante sil, ki delujejo na telo.

Ko se kolesar giblje premo enakomerno, je vsota vseh sil, ki nanj delujejo, enaka nič.
Upoštevajmo, kot da sta kolo in kolesar eno telo.
Na Zemlji pogosto delujejo zaviralne sile (zračni upor, trenje). Če se vozimo s kolesom,
moramo poganjati. Če ne poganjamo, se zaustavimo. Pri enakomernem gibanju moramo
poganjati ravno toliko, da podlaga (cesta) povzroči na kolo s kolesarjem silo v smeri gibanja
(Fp), ki je enako velika kot nasprotno usmerjena sila upora (Fu). Na kolo s kolesarjem delujeta
še teža (Fg) in pravokotna sila na podlago (Ft = Ft1+Ft2), ki sta tudi enako veliki in nasprotno
usmerjeni. To pomeni, da je vsota vseh sil, ki delujejo na kolo s kolesarjem, enaka nič.
Če je sila, ki poganja, večja od zaviralnih sil (F p> Fu), se telo giblje pospešeno in se mu
hitrost povečuje.
Če je sila, ki poganja, manjša od zaviralnih sil (Fp < Fu), se telo giblje pojemajoče in se mu
hitrost zmanjšuje.
Sile, ki delujejo na kolesarja:

Vsota vseh zunanjih sil, ki delujejo na opazovano telo, je enaka produktu mase telesa in
pospeška, s katerim se telo giblje zaradi delovanja sil.

F=m⋅a
Pospešek telesa je odvisen od njegove mase in rezultante vseh sil, ki delujejo nanj.
a=

𝐹

𝑚

Oglejmo si konkreten primer – trk avtomobila:

Sila, s katero stena deluje na avto, povzroči, da se začne avto gibati pojemajoče. Drugi
Newtonov zakon pravi, da je pospešek (pojemek) odvisen od mase in rezultante sil a =
𝐹

𝑚

. Rezultanta sil je v zgornjem primeru enaka sili stene. Ker je pospešek, kot smo videli

zgoraj, a

=

∆𝑣
∆𝑡

, pa je pomemben tudi čas trajanja trka.

Rezultanta sil, ki povzroči spremembo gibanja, je premo sorazmerna z maso in s
pospeškom.
𝐹𝑅 = m ⋅ a
Kako sila vpliva na pospešek? Če želimo, da se telo giblje pospešeno, potem vsota vseh
sil, ki na to telo delujejo, ne sme biti enaka nič. Smer rezultante določa smer gibanja,
velikost rezultante pa velikost pospeška, s katerim se telo giblje.
Kako masa vpliva na pospešek? Kadar dve telesi z različnima masama premikamo z
enako silo, se telo z večjo maso giblje z manjšim pospeškom.
Sila 1N telo z maso 1kg premakne s pospeškom 1 𝑚𝑠2.
N=

𝑘𝑔.𝑚
𝑠2

Prosto padanje
Zakaj telesa padajo? Jabolko z drevesa, ledena sveča s strehe, žlica z mize … Padanje je
posledica sile, s katero Zemlja deluje na vsa telesa v svoji okolici. Na padanje teles vpliva
teža (gravitacijska sila), ki je usmerjena navpično navzdol, in upor zraka, ki nasprotuje
padanju. Na težo vpliva masa, na upor zraka pa oblika predmeta in hitrost padanja.
Na vsa telesa, ki se gibljejo skozi snov, deluje sila upora. Pri padanju sila upora deluje v
smeri navpično navzgor in je odvisna od oblike telesa ter od hitrosti. Na telo med padanjem
delujeta sila teže 𝑭𝒈 in sila upora 𝑭𝒖.
Če je 𝐹𝑢 = 𝐹𝑔 , je telo v ravnovesju in pada enakomerno.
Če je 𝐹𝑢 < 𝐹𝑔 , rezultanta vseh sil ni enaka nič, zato takrat telo pada pospešeno.
Sila upora zraka je pogosto zelo majhna v primerjavi s silo teže, zato jo lahko zanemarimo. V
tem primeru je rezultanta vseh sil enaka sili teže.
Gravitacijski pospešek na površju Zemlje je enak za vsa telesa. Označimo ga z g. Če je
upor zraka zelo majhen v primerjavi s silo teže, ga zanemarimo in je rezultanta vseh sil, ki
delujejo na telo, enaka sili teže. Takrat telo prosto pada s pospeškom g.
g = 9,8 𝑚2
𝑠

Telo se pri prostem padanju vsako sekundo spusti za večjo razdaljo. Kadar je zračni upor
veliko manjši od sile teže, se telo v času t pri prostem padanju spusti za višinsko razliko h.
h=

𝑔𝑡2
2

Kadar rezultanta vseh sil, ki delujejo na opazovano telo, ni enaka nič, se telo giblje
pospešeno. Če je sila teže veliko večja od sile upora zraka, potem je pospešek, s katerim se
telo giblje, približno enak gravitacijskemu pospešku g. Pri takem gibanju se hitrost telesa
povečuje.
Če telo pada s pospeškom g = 9,8

𝑚
𝑠2

𝑚

, se mu hitrost vsako sekundo poveča za Δv = 9,8 .
𝑠

Δv = g ⋅ t
2ℎ

Formula za čas padanja: t = √ .
𝑔

Pot, ki jo telo opravi med enakomerno pospešenim gibanjem, se povečuje s kvadratom časa.

Kroženje
Kroženje je krivo gibanje. Telo, ki kroži, se giblje po krožnici. Pri tem se večkrat vrne v
prvotno lego, zato je kroženje periodično gibanje. Pri enakomernem kroženju se velikost
hitrosti ne spreminja.

Luna je Zemljin naravni satelit, ki za en obhod okrog Zemlje potrebuje 27 dni 7 h in 43 min.
Njena povprečna oddaljenost od Zemlje je 384403 km.
V enem obhodu Luna prepotuje pot s. Ta pot je enaka obsegu kroga, ki ga določa tir gibanja
Lune: s = 2 π r.
S kakšno hitrostjo torej Luna kroži okoli Zemlje?

r =384403 km

v=

2𝜋𝑟
𝑡𝑜

to = 2360580 s
v=?

v≐1

𝑘𝑚
𝑠

Obhodni čas 𝑡𝑜 je čas, ki ga telo potrebuje, da se pri enakomernem kroženju vrne v začetno
lego. Gibanje je periodično.
Pot s, ki jo telo prepotuje po krožnici pri enem obhodu (v času 𝑡𝑜), je enaka obsegu kroga, ki
ga določa tir kroženja (s = 2πr), zato je obodna hitrost kroženja v = 2𝜋𝑟.
𝑡𝑜

Obodna hitrost je hitrost, s katero se giblje telo, ki kroži.
Število obratov v sekundi imenujemo frekvenca kroženja. Obhodni čas in frekvenca
kroženja sta obratno sorazmerna.
Frekvenca kroženja (ν)
1 je število obhodov celotne krožnice v eni sekundi. Če telo v času t Nkrat zakroži, je v = 𝑁 = , kjer je 𝒕 obhodni čas.
𝑡

𝑡𝑜

𝒐

Enota za merjenje frekvence se imenuje hertz. [1Hz = 1]
𝑠

Vaje:
PREMO ENAKOMERNO GIBANJE
Telo se giblje s stalno hitrostjo po ravni črti. Hitrost je količnik me potjo in časom: 𝒗 =
𝒔
𝒕

Pot izračunaš: 𝒔 = 𝒗 ∙ 𝒕 in čas je 𝒕 =

𝒔
𝒗

t… čas, s … pot in v … hitrost

graf v(t) prikazuje, kako se hitrost spreminja s časom – vodoravna premica, če je hitrost
stalna
graf s(t) prikazuje, kako se pot spreminja s časom – poševna premica, ker pot narašča s
časom.
1. Motorist je vozil s stalno hitrostjo. V eni uri in pol je prevozil 135 km. Določi
hitrost motorista.

2. Pretvori:

3. Graf prikazuje gibanje avtobusa.

a) Oglej si graf. Koliko
časa se je gibal
avtobus?
b) Določi hitrost
avtobusa prvih 30

4. Peter je vozil 20 minut s hitrostjo 60 km/h,
nato pa še 15 minut s hitrostjo 100 km/h.
a) Nariši graf v(t).
b) Izračunaj kolikšno pot je prevozil in nariši graf s(t).

ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE
Hitrost enakomerno narašča, dobimo pospešek, ki pove za koliko se hitrost poveča vsako
sekundo.
∆𝑣
𝑎 = 𝑡 a … pospešek, ∆𝑣 … razlika hitrosti. Pri zavirajočem gibanju je pospešek
negativen in mu rečemo pojemek.

Povprečna hitrost: 𝒗=

𝒗𝒛+𝒗𝒌
𝟐

nam pove s kolikšno hitrostjo bi se moralo enakomerno gibati

telo, da bi v enakem času opravilo enako pot.
1. Telesu se vsako sekundo poveča hitrost za 4 m/s. Izpolni tabelo, kako se
spreminja hitrost.
t[s]
0
1
2
3
4
5
v[m/s]
1. Zapiši pospešek telesa.

b) Nariši graf v(t).

2. Motorist pripelje v križišče s hitrostjo 54 km/h. V kolikšnem času se ustavi,
če zavira s pojemkom 3 m/s2 ?

3. Graf prikazuje, kako se hitrost spreminja s časom.

a)
b)
c)
d)

Koliko časa se giblje telo?
Kolikšna je začetna hitrost ?
Kolikšno hitrost doseže telo ?
Kolikšna je povprečna hitrost gibanja? Vriši jo v graf.

e) Kolikšen je pospešek?

f)

Kako imenujemo gibanje, ki ga prikazuje graf?
Določi trenutno hitrost telesa pri času t = 3 s

POT PRI ENAKOMERNO POSPEŠENEM GIBANJU
Izračunamo jo 𝒔 = 𝒗∙ 𝒕 Če telo na začetku miruje pa uporabimo 𝒔 =

𝒗 𝒌∙𝒕

𝒂𝒍𝒊 𝒔 =

𝟐

𝒂∙𝒕𝟐
𝟐

1. Letalo pri vzletu pospešuje 10 sekund do hitrosti 144 km/h. Nariši graf v(t) in
izračunaj pot, ki jo v tem času letalo prevozi po stezi.

2. Narisan je graf hitrosti v odvisnosti od časa.
a) Izračunaj 𝑣.
b) Kolikšno pot opravi telo?

3. Graf prikazuje gibanje avta.

a) Koliko časa se giblje
avto?
b) Kakšno je gibanje avta na
posameznih odsekih?

4. Motorist je speljal. Pospešuje 8 sekund in v tem času prevozi 128 m dolgo pot.
Izračunaj pospešek motorista.

ZVEZA MED MASO, SILO in POSPEŠKOM

II. Newtonov zakon

Pospešek je premo sorazmeren z rezultanto sil in obratno sorazmeren z maso telesa.
𝒌𝒈∙𝒎
𝑭
𝑭
Enota je 𝑵 =
Formule: 𝒂 =
𝑭=𝒎 ∙𝒂
𝒎=
Sila 1 N da telesu z maso 1
𝟐
𝒎

kg pospešek 1 m/s2

𝒂

𝒔

1. Urška vleče sani z maso 40 kg. Sani se gibljejo s pospeškom 0,2 m/s2. Kolikšna
rezultanta sil deluje na sani? S kolikšno silo Urška vleče sani,če na sani deluje
trenje 2N?

2. Petra in Nik potiskata omaro vsak s silo 150 N v isti smeri, vzporedno s tlemi.
Na omaro deluje trenje 250 N. Izračunaj maso omare, če se le-ta premika s
pospeškom 0,5 m/s2.

3. Avto z maso 1,5 t se ustavlja s pojemkom 3 m/s2.
a) Kolikšna zaviralna sila deluje na avto?

b) V kolikšnem času se avto ustavi, če med zaviranjem prevozi 54 m poti?

c) Kolikšno hitrost je imel avto pred zaviranjem?

Literatura:
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/172/index.html (22.04. 2020)
http://www.nauk.si/materials/4251/out/index.html#state=4 (22.04. 2020)
V učbeniku so vaje z rešitvami, ki jim je priporočeno posvetiti zadostno pozornost in čas. Kdor pa obvlada angleško, lahko
znanje poglobi z izobraževalnim videom:
https://www.youtube.com/watch?v=ZM8ECpBuQYE (22.04. 2020)
vaje Martine Podlesnik

