
Kafli 3 
Kraftur og hreyfing 



3-1 Vegalengd og hraði 
Hreyfing... 
 ... er breyting á staðsetningu eða stöðu 

hlutar 
 Til að mæla hreyfingu þarf að skoða þrjá 

þætti: 
Vegalengd: fjarlægð milli tveggja 

staða, mæld í metrum (m) 
 Ferð: vegalengd sem hlutur fer á 

ákveðnum tíma án tillits til stefnu, 
mæld í m/sek eða km/klst 

Hraði: ferð hlutar í ákveðna stefnu, 
mældur í km/klst átt (Austur, Norður, 
Vestur, Suður) 



3-1 Ferð og hraði hver er 

 munurinn? 

 Ferð hlutar felur ekki í sér stefnu heldur 

segir aðeins hvað hlutur ferðast langt í (m) 

á tímaeiningu (s), þ.e.a.s. m/s eða km/klst. 

 

 Hraði (áður nefnt stefnuhraði) segir til ferð 

hlutar í tiltekna stefnu, m/s eða km/klst 

 

 



3-2 Að leggja saman hraða 

Dæmi 
  

 

 

 

Hraði bílsins er 50 km/klst 

Norður. 

Jón skríður yfir pallinn á 

hraðanum 2 km/klst 

Norður. 

Hvað er hraði Jóns mikill? 

  

 

 

 

 

Báturinn siglir upp Amazon 

fljótið á 25 km/klst Vestur. 

Áin rennur á 20 km/klst 

Austur 

Hver er hraði bátsins? 



3-2 Hraðabreytingar 
Hröðun... 
 … er hraðabreyting á tímaeiningu, þ.e. hún 

segir hvað hraði breytist mikið á ákveðnum tíma. 

 ... er reiknuð: 
 
hröðun = lokahraði – upphafshraði 
                           tími 
 

 ... hefur mælieininguna km/klst2, eða m/sek2  

 Hröðun er þegar hlutir auka hraðann 
Neikvæð hröðun (hraðaminnkun) er þegar hlutir 
hægja á sér (reiknað á sama hátt) 



3-2 Hraðabreytingar 

Hringhreyfing: 

 Hraði er háður stefnu hlutarins 

 Hlutur sem fer í hring er sífellt að breyta um 

stefnu og því hefur hann hröðun þótt 

ferðin (km/klst) breytist ekki neitt 

 



3-3 Lögmál Newtons 

 1. Tregðulögmálið 

 

 

 2. Kraftur = massi x hröðun 

 

 

 3.  Átak og gagntak 

 

 



Tregðulögmálið 
1. lögmál Newtons 

 Tregðulögmálið felur í sér að ef hlutur er 

kyrrstæður leitast hann við að halda kyrrstöðu 

sinni og ef hann er á hreyfingu leitast hann við 

að halda hreyfingu sinni með óbreyttum hraða 

nema til komi áhrif utanaðkomandi krafts. 

 



Kraftur = massi x hröðun 
2. lögmál Newtons 

 Eftir að krafti hefur verið 
beitt á hlut fer það eftir 
massa hans hversu mikil 
hreyfing hans verður. 

 

 Kraftur = massi x hröðun 

 Massi = Kraftur / hröðun 

 Hröðun = Kraftur / massi 

 

 



Dæmi 1. Bíllinn hans Palla er 
bensínlaus og hann þarf 
að ýta bílnum á næstu 
bensínstöð. Ef bíllinn vegur 
1000 kg og hann nær að 
láta bílinn fá hröðunina 
0,05 m/s² hversu miklum 
krafti beitir hann á bílinn? 

2. Á hvaða hraða verður 
bíllinn kominn eftir 1 
mínútu (60 sek)? 

3. Nú eru 100 metrar á 
bensínstöðina. Hversu 
lengi verður Palli að ýta 
bílnum þangað? 



Átak og gagntak 
3.lögmál Newtons 

 Í hverjum verknaði má ávallt finna bæði 

átak og gagntak. 

Með öðrum orðum: 

 Þegar hlutur verkar með krafti á annan hlut 

verkar seinni hluturinn með jafn stórum en 

gagnstæðum mótkrafti á hinn fyrri. 

 



Lögmál Newtons um hreyfingu 

 Lögmál Newtons um hreyfingu skýra alla 

þætti í hreyfingu hlutar. 

 Fyrsta lögmálið skýrir hvernig hlutur hegðar sér 

ef enginn utanaðkomandi kraftur verkar á hann. 

 Annað lögmálið skýrir hvernig hlutur hegðar sér 

ef kraftur verkar á hann. 

 Þriðja lögmálið skýrir áhrif hlutar sem verkar með 

krafti á annan hlut. 

 



Skriðþungi 
 Allir hlutir sem hreyfast hafa skriðþunga, sem 

er margfeldi af massa hans og hraða. 

 Skriðþungi = massi x hraði 

 Spjótkastari gefur spjóti skriðþunga með því að 
taka atrennu í kastinu og með því að sveifla 
handleggnum. 

 Byssukúla hefur lítinn massa en fer á mikilli ferð 
og þess vegna er skriðþungi hennar mikill. 

 Þungur vöruflutningabíll getur haft mikinn 
skriðþunga þótt hann sé ekki á miklum hraða. 

 

 



3-4 Þyngd og hreyfing 

Hröðun fallandi hluta: 

 Allir fallandi hlutir hafa sömu hröðun, þ.e. 
hraði þeirra eykst alltaf jafn mikið á 
leiðinni niður sama hver massi hlutanna 
er 

 Hröðun fallandi hluta er 9,8 m/sek2 

 Það eina sem getur dregið úr þessari 
hröðun er loftmótstaðan 



3-4 Þyngd og hreyfing 

Loftmótstaða... 

 ... orsakast af viðnámi lofts við hlut sem 
fellur í gegnum loftið 

 ... verkar sterkast á flata og létta hluti 

 ... verkar á alla hluti sem falla og veldur 
því að hraði þeirra í fallinu verður ekki 
óendanlega mikill – hlutir í löngu falli ná 
lokahraða  



3-4 Þyngd og hreyfing 

Þyngdarkraftur... 
 ... er aðdráttarkraftur sem býr í öllu efni í 

alheiminum 

 Krafturinn býr í efninu og verkar milli hluta 

þannig að þeir dragast að hver öðrum. 



3-4 Þyngd og hreyfing 

Þyngdarlögmál Newtons... 

 ... segir að þyngdarkraftur verki alltaf milli 
hluta sem eru úr efni.  

 Stærð kraftsins er háð tveimur þáttum: 

 Massa hlutanna: massameiri hlutir hafa meiri 
aðdráttarkraft 

 Fjarlægðinni á milli þeirra: 
aðdráttarkrafturinn minnkar með meiri 
fjarlægð 


