Dairesel Hareket
Dairesel hareket, sabit bir merkez etrafında olan ve yarıçapın değişmediği harekete denir. Dairesel harekette hız vektörünün büyüklüğü
değişmese de hareketin doğası gereği, yönü hareket boyunca sürekli değiştiğinden dolayı dairesel hareket yapan cismin hız vektörü değişmiş
olur ve bu nedenle bir ivme mevcuttur. Dairesel harekette hızın yönü yanı sıra hızın büyüklüğünün zamanla değişip değişmediğine bakılarak
dairesel hareket iki kısma ayırarak incelenebilir. Bunlar sırası ile Düzgün Dairesel Hareket ve Düzgün Olmayan Dairesel Hareket’ dir.
•

Düzgün Dairesel Hareket: Dairesel bir yörüngede cismin hızının büyüklüğü (sürat) zamanla değişmiyor, sadece hızın yönü değişiyor ise
bu harekete düzgün dairesel hareket denir.

•

Düzgün Olmayan Dairesel Hareket: Dairesel bir yörüngede cismin hızının yönünün yanı sıra hızının büyüklüğü de zamanla değişiyor ise
bu harekete düzgün olmayan dairesel hareket denir.
Düzgün Dairesel Hareket

Sabit bir “O” merkezi etrafında hızının büyüklüğü değişmeyen (sabit sürat) bir cismin hareketini düşünelim. Cisim A ve B noktalarında iken
hızın büyüklüğü (sürati) değişmemiştir ancak A ve B noktalarında hız vektörünün yönü değişmiştir. Hız, vektörel bir nicelik olduğundan,
yöndeki değişme hız vektörünün değiştiği anlamına gelir.

Şekil: dairesel hareket

ancak A ve B noktalarında hız vektörünün yönü de i mi tir. Hız, vektörel bir nicelik
oldu undan, yöndeki de i me hız vektöründeki bir de i meyi göstermektedir.
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Düzgün dairesel harekette hızın büyüklüğü (sürat) değişmese bileBhızın doğrultusu değiştiğinden dolayı hız vektöründe bir değişmenin olduğu,
yani cismin bir ivmesinin olduğu açıktır.

v
ekil 6.1: Dairesel hareket

𝑣 = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 olmasına
vektörünün,
𝑣, yönü üsürekli
hızhızın
vektörü
zamanla değişmiş olur. Bu sebepten Newton’un 1.
Düzgün rağmen
dairesel hız
harekette
hızın büyüklü
(sürat)değiştiğinden
de i mese bile
do rultusu
de i ti inden dolayı hızda bir de i menin oldu u, yani cismin bir ivmesinin oldu u söylenir.

kanunundan dolayı 𝑎 ≠ 0’ dır.

|v|=sabit ama hız vektörünün yönü sürekli de i ti inden v vektörü zaman içersinde de i ir.
Bu sebepten Newton’un 1. kanunundan dolayı a 0 dır.

ü Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin ivmesi:

imdi düzgün dairesel hareket yapan bir cismin ivmesini bulmaya çalı alım:
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Şekil: Düzgün dairesel harekette
hız vektörünün zamanla
v

değişimi.
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ekil 6.2 Düzgün dairesel harekette hız vektörünün zamanla de i imi

Cisim

A

ti zamanında A noktasında ve hızı vri,
ts zamanında B noktasında ve hızı vs olsun.
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ekil 6.3 Düzgün dairesel harekette konum vektörünün zamanla de i imi ve hız vektörü ile benzerli i

Hızın büyüklü ü de i medi inden |vi|=|vs|=|v| yazabiliriz.
Ortalama ivme;
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Şekil:

Düzgün

dairesel

harekette konum vektörünün
zamanla değişimi.

Hızın büyüklüğü değişmediğinden 𝑣! = 𝑣! = 𝑣 yazılabilir. Ortalama ivme;
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, ve hız vektörünün zamanla değişimini

gösteren şekildeki üçgen ile konum vektörünün zamanla değişimini gösteren üçgenin benzerliğinden;
eşitliği birleştirirsek: 𝑎 =
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⟹ ∆𝑣 = ! ∆𝑟 olur. Bu iki
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= 𝑣 olduğundan; 𝑎 = ! 𝑣 olur.

ü 𝑣: 𝑡𝑒ğ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 ℎı𝑧,

𝑟: 𝑦𝑎𝑟ıç𝑎𝑝

olmak üzere
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düzgün dairesel hareketin ivmesinin

büyüklüğüdür. Bu ivmenin yönü daima dairenin merkezine doğrudur ve radyal ivme veya merkezcil ivme
adını alır.

Şekil: radyal ivme

Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
Dairesel hareket yapan cismin hız vektörünün hem yönü hem de büyüklüğü değişiyor ise, bu cismin yaptığı harekete düzgün olmayan dairesel
hareket denir.
Teğetsel ve Radyal İvme:
ü Bir parçacığın hız vektörünün büyüklüğünün değişiminden dolayı oluşan ivmeye teğetsel veya lineer ivme denir. Yönü anlık hız
yönündedir. Büyüklüğü 𝑎! =

∆!
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eşitliğinden hesaplanır.

ü Bir parçacığın hız vektörünün doğrultusunun değişiminden dolayı oluşan ivmeye radyal veya merkezcil ivme denir. Yönü daima dairenin
merkezine doğrudur. Büyüklüğü 𝑎! =
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!

eşitliğinden hesaplanır.

Şekil: radial ve teğetsel ivmeler.
Anlaşılacağı gibi bu iki ivme dairesel hareket yapan cismin ivmesinin
bileşenleridir ve bu cismin ivmesi:
𝑎⃗ = 𝑎⃗ ! + 𝑎⃗ !
eşitliği ile verilerek ivmenin büyüklüğü ,
𝑎 = !(𝑎!! + 𝑎!!

olur.

Problem 1:
0,5 𝑚 uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlanan bir top, şekilde gösterildiği gibi,
yerçekiminin etkisi altında düşey bir daire çevresinde salınmaktadır. İp, düşeyle 𝜃 = 20° ’
lik açı yaptığı zaman top 1,5 𝑚 𝑠’ lik lineer hıza sahip ise;
a) İvmenin bu andaki açısal bileşenininin büyüklüğünü (𝑎! ) bulunuz.
b) İvmenin bu andaki teğetsel bileşeninin büyüklüğünü (𝑎! ) bulunuz.
c) İvmenin bu andaki büyüklüğünü ve doğrultusunu bulunuz.

Problem 2:
60 𝑘𝑔 kütleli bir pilot, yandaki şekilde görüldüğü gibi havada uçağıyla 2700 𝑚 yarıçaplı
dikey bir çember etrafında 225 𝑚 𝑠 süratle dönmektedir. Aşağıdaki iki farklı konumda
pilot için serbest cisim diyagramlarını çiziniz ve koltuk tarafından pilota uygulanan tepki
kuvvetinin (normal kuvvet) büyüklüğünü belirleyiniz.
a) çemberin en üst noktasında.
b) çemberin en sol noktasında.

Problem 3:
Küçük bir cisim 2 m uzunluğundaki iple tavana asılmıştır. Bu cisim şekilde görüldüğü gibi 0,3 m yarı çaplı
yatay dairesel bir yörünge üzerinde sabit hızla dönmektedir. Cismin hızını hesaplayınız.

Problem 4:
m=1.5kg kütleli bir disk sürtünmesiz masa üzerinde r=20cm yarıçaplı düzgün dairesel
hareket yaparken diske kütlesi ihmal edilen bir iple bağlı olan M=2.5kg kütleli bir silindir
ise havada hareketsiz kalmaktadır.
a) Her bir kütle için SCD çiziniz.
b) İpteki gerilmenin büyüklüğünü bulunuz.
c) Diskin çizgisel dönüş süratini bulunuz.

