
GIBANJE 
[premo in krivo]



Kaj je gibanje?

Telesa se gibljejo, kadar spreminjajo 
svojo lego v prostoru. 

Če opazujemo na razdaljah, ki so 
velike v primerjavi z razsežnostjo 
teles, lahko telo predstavimo kot 
točko (ta točka je težišče tega 
telesa).



Kaj je hitrost?

Hitrost (vektor) nam pove spremembo 
lege telesa glede na določen časovni 
interval:

- povprečna hitrost 

- trenutna hitrost



Pospešek

Pospešek (vektor) podaja spremembo 
hitrosti v določenem časovnem 
intervalu.



Vrste PREMIH gibanj

Enakomerno premo gibanje
Enakomerno pospešeno gibanje
Prosti pad in navpičen met



Enakomerno premo 
gibanje
Hitrost je pri premem enakomernem gibanju 

konstantna:

v = konst. 

Pospešek pa je enak nič:

a = 0 

x = x0 + vt
s = vt

Gibanje – povezava do uporabne aplikacije

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/ClassMechanics/MotionDiagram/MotionDiagram.html


Premo enakomerno 
pospešeno gibanje

Gibanje je enakomerno pospešeno, če je 
pospešek (a) konstanten: 

od koder sledi: 



Prosti pad

Primer enakomerno pospešenega 
gibanja je prosti pad. Telo pada s 
težnim pospeškom g. 



Razstavljanje gibanj

Ponavadi jih razstavimo na 2 med 
seboj neodvisni gibanji.

Pri krivem gibanju je smiselno 
razstaviti pospešek na dve med 
seboj pravokotni komponenti:

 na radialno 
 in tangentno



KRIVO gibanje

Krivo gibanje prepoznamo po tem, da je pot telesa 
kriva oziroma da je tir krivulja.

Med značilna ravninska gibanja sodijo kroženje, 
gibanje teles pri ravninskem ali poševnem metu in 
gibanje planetov okoli Sonca oz. satelitov okoli 
Zemlje.



Vodoravni met

Je na primer gibanje teles, ki jih vržemo z vzpetine 
na površje  Zemlje v vodoravni smeri (brez 
upoštevanja zračnega upora)

To najlažje opišemo če ga razdelimo na 2 
pravokotni gibanji.



Kroženje



Kotna hitrost   ω
Podaja kot zasuka v določenem času.
Lahko jo izrazimo s frekvenco (ν) ali ) ali 

obhodnim časom (t0).



Enakomerno kroženje

Je gibanje po krožnici, pri katerem opisani lok oz. kot 
zasuka enakomerno narašča s časom.

Vektor hitrosti ves čas tangentno na krožnico.
Vektor radialnega pospeška pa ves čas kaže proti središču 

kroženja.
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