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Çembersel Hareket

Temel kavramlar

Periyot ve frekans

Dünya’nın Güneş’in etrafındaki yıllık hareketi için periyot ve
frekans kavramlarını tartışalım.

Güneş

Dünya

Periyot, eşit zaman aralıklarıyla tekrar eden bir olayın
gerçekleşmesi için gereken süreyi tarif ettiği için zaman
birimindedir. Frekans ise, periyodik bir olayın birim zamandaki
tekrarlanma sayısı olduğu için birimi 1

zaman olarak ifade edilir.

T sembolüyle gösterilen periyodun SI birimi saniyedir. f
sembolüyle gösterilen frekansın SI birimi 1

saniye ya da hertz
(Hz) olur.

Sonuç

Faydalı bilgi

Günlük hayatta, mekanik cihazların üzerinde, dakikadaki
tur sayısını göstermek için rpm (revolution per minute)
birimi kullanılır. Çamaşır makinelerinde belirtilen 800,
1000, 1200 gibi devir sayıları, makinenin sıkma işlemi
sırasında dakikada kaç tur attığını belirtir.

Çizgisel hız ve çizgisel sürat

r yarıçaplı çembersel bir pistte sabit v süratiyle hareket etmekte
olan bir araç için çizgisel hız ve çizgisel sürat kavramlarını
tartışalım. Yarıçap vektörünü çizelim.

r

v

er
ta
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in
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Aracın periyodunu ve frekansını bilinenler cinsinden
hesaplayalım.

Sonuç

Uyarı!

Bir cismin çembersel hareketinde, çizgisel sürat sabitse
buna düzgün çembersel hareket denir. Çizgisel hız
vektörel bir kavram olduğu için, düzgün çembersel
harekette çizgisel hız sabit kalmaz. Hız sabit olmadığı
için bu hareket ivmeli bir harekettir.

Sıra sende

1. Çembersel bir pistte koşan bir atlet, 30 dakikada 15 tur
atmaktadır.

Buna göre atletin periyodu kaç saniyedir?

A)
1

120
B)

1

2
C) 2 D) 120 E) 144

2. Yarıçapı 50 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşan
bir koşucu ok yönünde hareket ederek K noktasından L
noktasına 5 saniyede ulaşıyor.

O

60°

50 m

L

K

Buna göre,

I. Koşucunun K ve L noktaları arasındaki yer
değiştirmesinin büyüklüğü 50 m’dir.

II. Koşucunun 12 saniyede aldığı yol 120 m’dir.

III. Koşucunun K ve L noktaları arasındaki çizgisel hız
değişiminin büyüklüğü 10 m/s’dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (π = 3 alınacaktır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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Konu Anlatımı: Çembersel Hareket

Kavram yanılgısı

Merkezcil kuvvet, bir cisme etki eden kuvvetlerden biri
değildir. Cismin üzerindeki net kuvvetin, çembersel
yörüngenin merkezine doğru olan bileşenine merkezcil
kuvvet denir.

Dünya’nın etrafında dönen Ay’ın üzerindeki kuvvetleri
gösterelim.

Dünya

Ay

Kavram yanılgısı

Bir cisme merkezkaç kuvveti diye bir kuvvet etki etmez.
Merkezkaç kuvveti, ivmeli referans sistemlerinde
matematiksel işlemleri kolaylaştırmak için tanımlanabilir.

Uyarı!

Kavram yanılgısına düşmemek için, çembersel hareket
konusunda merkezkaç kuvveti kavramından uzak
durmakta yarar vardır.

Viraja giren bir arabayken, neden virajın dışına doğru
itiliyormuş gibi hissettiğimizi tartışalım.

v

Uyarı!

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi
merkeze doğrudur. O halde cismin üzerindeki net kuvvet
de merkeze doğru olmalıdır.

er
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Salata kurutucunun, yeşillikleri nasıl kuruttuğunu inceleyelim.

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismi merkeze bağlayan
ip koptuğunda, cismin nasıl bir hareket yapacağını tartışalım.

v
v

yatay düzlem düşey düzlem

Sıra sende

9. Şekildeki m ve 4m kütleli cisimler dairesel yörüngelerinde
sırasıyla v1 ve v2 sabit çizgisel süratleriyle hareket etmektedir.

v
1

v
2

m 4m

r 9r

Cisimlere etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri eşit

olduğuna göre, çizgisel süratleri oranı
v1

v2
kaçtır?

A)
1

4
B)

4

9
C)

2

3
D)

3

2
E)

9

4

10. Şekildeki m ve 3m kütleli K ve L cisimleri bir çubuğun
üzerine sabitlenmiştir. Çubuk O noktası etrafında yatay
düzlemde düzgün çembersel hareket yapmaktadır.

m 3m

d 2dK L

O

Buna göre cisimlere etki eden net kuvvetlerin büyüklükleri
oranı FK/FL kaçtır?

A)
1

9
B)

2

9
C)

1

3
D)

2

3
E) 1

4



Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum

Dönerek öteleme hareketi

Yatay zemin üzerinde kaymadan dönerek ilerleyen bir tekerlek
üzerinden dönme ve ötelenme kavramlarını tartışalım.

Yatay zemin üzerindeki tekerleğin, kendi etrafında bir tur
attığında ne kadar ilerleyeceğini inceleyelim.

Yatay zemin üzerinde, kendi merkezi etrafında ω açısal
süratiyle kaymadan dönen bir kürenin, zemindeki ötelenme
hızını hesaplayalım.

Sonuç

Uyarı!

Dönerek ilerlemede, yüzeyde kayma durumu varsa elde
ettiğimiz bu sonuç geçersiz olacaktır.

Yatay zemin üzerinde kaymadan dönerek v süratiyle ilerleyen
bir tekerleğin üzerindeki noktaların anlık hızlarını hesaplayalım.

er
ta

ns
in
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sa

hi
n.

co
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Sıra sende

1. Şekildeki disk, yüzey üzerinde kaymadan dönerek
ilerlemektedir.

K

L

M

O

Buna göre,

I. O ve L noktalarının yere göre anlık çizgisel süratleri
arasındaki ilişki vO > vL olur.

II. K ve L noktalarının yere göre anlık çizgisel süratleri
arasındaki ilişki vK > vL olur.

III. M noktasının yere göre anlık çizgisel hızı sıfırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

2. Şekildeki 20 cm yarıçaplı tekerlek, saniyede 5 tur atarak
kaymadan ilerlemektedir.

Buna göre,

I. Tekerleğin açısal hızının büyüklüğü ω=30 rad/s’dir.

II. Tekerleğin ilerleme hızının büyüklüğü v=6 m/s’dir.

III. K noktasının yere göre anlık çizgisel sürati 12 m/s’dir.

yargılarından hangileri doğrudur? (π = 3 alınız.)

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

1



Konu Anlatımı: Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum

14. Esnemez bir ip yardımıyla tavana asılan cisim şekildeki gibi
salınım hareketi yapmaktadır.

Buna göre,

I. Cismin hareketi boyunca eylemsizlik momenti sabittir.

II. Cismin hareketi boyunca açısal momentum büyüklüğü
sabittir.

III. Cisim K’den M’ye giderken açısal momentumu önce
artar sonra azalır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

Açısal momentum korunumu

Güneş’in etrafında eliptik bir yörüngede dönmekte olan
Dünya’nın açısal momentumunun neden değişmediğini
tartışalım.

Uyarı!

Bir cismin üzerindeki net tork sıfırsa cismin açısal
momentumu değişmez.

İki özdeş diskten birisi ω açısal süratiyle dönmekte iken diğeri
durgundur. Dönmeyen disk, dönen diskin üzerine bırakıldığında
bu iki kütlenin ortak açısal süratinin ne olacağını tartışalım.

er
ta

ns
in
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Uyarı!

Bir sisteme dışarıdan net bir tork etki etmiyorsa sistemin
açısal momentumu korunur.

Buz pateni yapan bir sporcunun kendi ekseni etrafında
dönmekte iken kollarını açması ve kapatması durumunda
olacak değişiklikleri tartışalım.

Ağaçtan sırtüstü düşen bir kedinin, kendisini nasıl yüzüstü
döndürdüğünü tartışalım.

Yerde yuvarlanarak ilerleyen bir bozuk paranın neden belirli bir
süre boyunca devrilmediğini tartışalım.

7



Kütle Çekim ve Kepler Yasaları

Kütle çekim kuvveti

İki cisim arasındaki kütle çekim etkileşimini inceleyelim ve
cisimlere etki eden kütle çekim kuvvetlerinin büyüklüklerini
yazalım.

d

m
1

m
2

Sonuç

Bu sonucu kullanarak evrensel çekim sabitinin birimini elde
edelim.

Sonuç

Dünya’nın etrafında dolanan yapay bir uydunun sabit
çembersel bir yörüngede nasıl dolandığını tartışalım.

Uyarı!

Çembersel yörüngede, sabit süratle dolanan cismin
üzerindeki net kuvvet daima hareket doğrultusuna diktir.
Bu yüzden, cismin üzerinde net kuvvetin yaptığı iş sıfırdır.
Bu nedenle cismin kinetik enerjisi ve sürati sabit kalır.

Uydu için periyot ve yarıçap arasındaki ilişkiyi elde edelim ve
elde ettiğimiz sonuçları tartışalım.

Sonuç

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Uyarı!

T2/R3 oranının sabit olması, aynı cisim etrafındaki
yörüngelerde dolanan cisimler için geçerlidir.

Sıra sende

1. Şekilde aralarında r kadar uzaklık olan iki cisim ve bu
cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvvetleri
gösterilmiştir.

r

m

2m

Buna göre,

I.
−→
F1 ve

−→
F2 kuvvetleri birbirlerine eşittir

II. 2m kütleli cismin m kütleli cisme uyguladığı kuvvet, m
kütleli cismin 2m kütleli cisme uyguladığı kuvvetten
büyüktür.

III.
−→
F1 ve

−→
F2 kuvvetleri etki-tepki çiftidir.

IV. Cisimlerin arasındaki uzaklık r, iki katına çıkarılırsa
−→
F1

kuvvetinin büyüklüğü yarıya iner.

V. m kütleli cismin kütlesi 2 katına çıkarılırsa
−→
F2 kuvvetinin

büyüklüğü iki katına çıkar.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Şekildeki uzay boşluğundaki sistemde, m ve 4m kütleli
cisimler bulundukları yerlerde sabit tutulmaktadırlar.

m
3m

4m

d
1

d
2

3m kütleli cisim serbest bırakıldığında hareketsiz kaldığına

göre,
d1

d2
oranı kaçtır?

A)
1

16
B)

1

8
C)

1

4
D)

1

2
E) 1

1



Ana Kamp: Test 1

1. Şekilde X, Y ve Z gezegenlerinin kütleleri ve kütle merkezleri
arasındaki mesafeler verilmiştir. Sistemde X’in Y’ye uyguladığı
kuvvetin büyüklüğü F1, Y’nin Z’ye uyguladığı kuvvetin
büyüklüğü F2 ve Z’nin X’e uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ise
F3’tür.

2m

3m 5m

d d

2d

X

Y
Z

Buna göre, F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) F1 > F2 > F3 B) F2 > F1 > F3 C) F2 > F3 > F1

D) F3 > F2 > F1 E) F3 > F1 > F2

2. Şekilde X, Y ve Z gezegenlerinin kütleleri ve kütle merkezleri
arasındaki mesafeler verilmiştir.

4m

m

d

X

2m

Y Z

d

+x

Gezegenlere etki eden kuvvetlerle ilgili,

I. X gezegenine hem Y hem de Z gezegeni kuvvet uygular.

II. Sadece üç gezegen dikkate alınırsa, X gezegeni
üzerindeki net kuvvetin büyüklüğü Z gezegeni üzerindeki
net kuvvetin büyüklüğünden fazladır.

III. Y gezegeni üzerindeki net kuvvet –x yönündedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

3. Yarıçapı r olan bir gezegenin yüzeyindeki A noktasında kütle
çekim ivmesinin büyüklüğü g’dir.

O

r r

A B

Buna göre B noktasındaki kütle çekim ivmesinin
büyüklüğü kaç g’dir?

A)
1

4
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 4

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

4. Şekilde K ve L gezegenlerinin kütleleri ve yarıçapları
verilmiştir.

r 3r

K

L

m

2m

Buna göre K ve L gezegenlerinin yüzeylerindeki kütle
çekim ivmelerinin büyüklükleri oranı gK/gL kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 9 D) 18 E) 36

5. Şekilde Dünya’nın içinde, yüzeyinde ve dışında bazı noktalar
gösterilmiştir. O noktası Dünya’nın kütle merkezini
belirtmektedir.

A

O B C

D

Bu noktalardaki kütle çekim ivmeleriyle ilgili,

I. O noktasında sıfırdır.

II. B noktasında C noktasındakinden daha büyüktür.

III. A noktasındaki değeri diğer noktalarınkinden daha
büyüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

6. Güneş etrafında dönen bir gezegenin, yörüngedeki K, L ve M
noktalarından geçerken ki çizgisel süratleri vK, vL ve vM oluyor.

R
m!n

R
mak

K

L

M

K Güneş’e en yakın noktayı, M ise en uzak noktayı
gösterdiğine göre; vK, vL ve vM arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) vK = vL = vM B) vK > vL > vM C) vK > vM > vL

D) vM > vL > vK E) vL > vM > vK
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Basit Harmonik Hareket

Basit harmonik hareket

Şekillerdeki cisimlerin hareketlerinin özelliklerini tartışalım.

Temel kavramlar

Sürtünmesiz yay sarkacının basit harmonik hareketi için periyot
ve frekans kavramlarını tartışalım.

K LO

Sürtünmesiz yay sarkacının basit harmonik hareketi için
uzanım ve genlik kavramlarını tartışalım.

K LO

Uyarı!

Uzanım bir cismin anlık durumu hakkında bilgi verir.
Genlik ise uzanımın hareket boyunca aldığı en yüksek
değerdir. Uzanım ve konum vektörel büyüklüklerdir.

Basit harmonik hareket yapan cisimler için geri çağırıcı kuvvet
kavramını tartışalım.

su

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
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Uyarı!

Bir hareketin, basit harmonik hareket olabilmesi için geri
çağırıcı kuvvetin uzanımla doğru orantılı olması gerekir.

Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemler arasında hareket eden
cismin neden basit harmonik hareket yapmadığını tartışalım.

Basit harmonik hareket yapan bir yay sarkacının K, L ve O
noktalarındaki hız ve ivme büyüklüklerini kıyaslayalım.

K LO

Sıra sende

1. Basit harmonik hareket yapan bir cisimle ilgili,

I. Denge noktasında cismin sürati en büyük değerini alır.

II. Geri çağırıcı kuvvetin yönü daima denge noktasına
doğrudur.

III. Cismin ivmesi sabittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

2. Yaya bağlanan şekildeki cisim K ve L noktaları arasında
salınım hareketi yapmaktadır.

K LO

Cismin hızının sıfır olduğu anda,

I. Cismin uzanımı maksimum olur.

II. Geri çağırıcı kuvvet maksimum olur.

III. Potansiyel enerjisi minimum olur.

yargılarından hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

1



Konu Anlatımı: Basit Harmonik Hareket

Özdeş iki yayın, iki farklı şekilde bağlanması durumunda,
yayları x kadar uzatıp dengede tutmak için uygulanacak
kuvvetlerin büyüklüklerini kıyaslayalım.

F

F

Elde ettiğimiz sonuçları genelleştirerek paralel ve seri bağlı
yayların eşdeğer yay sabitlerini yazalım.

Sonuçlar

Yay sabiti k olan özdeş yaylardan oluşan sistemde, m kütleli
cismin basit harmonik hareketinin periyodunu hesaplayalım.

m

Faydalı bilgi

Bir yay sisteminin yay sabitini, sistemi denge konumundan
x kadar uzaklaştırmak için uygulanan kuvvetin
büyüklüğünden bulabiliriz.

Sıra sende

21. Şekillerdeki sistemler eşit kütleli K, L ve M cisimleri ve
özdeş yaylarla oluşturulmuştur.

m

K

mL

M

m

Buna göre cisimlerin periyotları TK, TL ve TM arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) TK = TL = TM B) TK > TM > TL C) TM > TK = TL

D) TK = TL > TM E) TK = TM > TL

er
ta

ns
in

an
sa
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co
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22. Özdeş yaylardan oluşturulan şekildeki düzenekler dengeye
getirildikten sonra, cisimler sırasıyla x ve 2x kadar çekilerek
basit harmonik hareket yaptırılıyor. Bu durumda Şekil I’deki
cismin frekansı f1, Şekil II’deki cismin frekansı f2 oluyor.

Buna göre
f1
f2

oranı kaçtır?

A)
1

4
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 4

23. Şekil I’deki yaya m kütleli cisim bağlanıp, cisme basit
harmonik hareket yaptırıldığında cismin periyodu T oluyor.
Şekil I’deki yay dört eşit parçaya bölünüp Şekil II’deki düzenek
oluşturuluyor.

m

Şek"l I

m

Şek"l II

Buna göre Şekil II’deki cisme basit harmonik hareket
yaptırıldığında cismin periyodu kaç T olur?

A)
1

4
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 4

"Sıra sende" cevapları

1-C 2-C 3-C 4-C 5-D 6-E 7-E 8-B

9-D 10-A 11-C 12-E 13-C 14-D 15-C 16-A

17-A 18-A 19-C 20-B 21-C 22-C 23-A
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Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar

Su dalgalarında kırınım olayı

Su dalgaları için dalgalarda kırınım olayının bir örneğini
inceleyelim.

su

Aynı dalga boyuna sahip su dalgalarının farklı genişliklerdeki
yarıklardan nasıl geçeceğini inceleyelim.

su su

su

Uyarı!

Yarık genişliği ile dalga boyu benzer uzunluklarda olduğu
zaman kırınım olayı gözlemlenmeye başlar.

Sıra sende

1. Şekilde, engeller arasından ilerleyen λ dalga boylu su
dalgalarının üstten görünümü verilmiştir.

kaynak

w1 w2

Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) λ > w1 > w2 B) λ > w2 > w1 C) w1 > λ > w2

D) w2 > λ > w1 E) λ = w1 = w2

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

2. Şekilde, doğrusal ilerleyen su dalgalarının üstten görünümü
verilmiştir.

w

kaynak

engel

Buna göre;

I. w genişliğini artırmak,

II. leğene bir miktar su eklemek,

III. kaynağın frekansını azaltmak

değişikliklerinden hangileri tek başına yapılırsa su
dalgaları kırınıma uğrayabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

Su dalgalarında girişim olayı

Su dalgalarında girişimin nasıl meydana geldiğini inceleyelim.
Çift tepe, çift çukur ve düğüm noktası kavramlarını tartışalım.

su

K
1

K
2

1



Konu Anlatımı: Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar

Su dalgalarının girişim deseni üzerinde dalga katarı ve düğüm
çizgilerini çizelim. Katar ve düğüm çizgileri için yol farkı
denklemlerini elde edelim.

K
1

K
2

Sonuçlar

Kaynakları birleştiren doğru üzerinde, katar ve düğüm
çizgilerinin aralarındaki mesafenin ne kadar olduğunu
hesaplayalım.

Faydalı bilgi

Dalga katarı aynı zamanda karın çizgisi olarak da anılır.

Uyarı!

Bir katar çizgisi üzerindeki herhangi bir nokta sürekli
olarak çift tepe ve çift çukur durumları arasında geçiş
yapar. Düğüm çizgileri üzerinde ise genlik daima sıfırdır.

Katar ve düğüm çizgilerinin gösterimini inceleyelim.

K1 K2

Merkez
Doğrusu

1. D.K.

1. D.Ç.

2. D.K.

2. D.Ç.

3. D.Ç.

0. D.K.

1. D.Ç.

2. D.Ç.

3. D.Ç.

2. D.K.

1. D.K.

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Faydalı bilgi

Toplam katar ve düğüm çizgisi sayısı kaynaklar arasındaki
mesafeye ve dalgaların dalga boyuna bağlıdır. Kaynaklar
üzerinde girişim çizgileri gözlemlenmez.

Uyarı!

Aksi belirtilmedikçe kaynakların eş fazlı çalıştıklarını ve
genliklerinin aynı olduğunu kabul edebiliriz.

Sıra sende

3. Şekilde, sabit derinlikli dalga leğeninde özdeş kaynaklar
tarafından oluşturulan girişim deseni verilmiştir.

K
L

M

çukur

tepe
K

1
K

2

Buna göre,

I. K noktası bir katar çizgisi üzerindedir.

II. L noktası daima çift tepedir.

III. M noktasının genliği zamanla değişir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

4. Şekildeki özdeş kaynaklar 8 cm dalga boyuna sahip dairesel
dalgalar oluşturmaktadırlar.

6 cm 4 cm

X Y

merkez
doğrusu

K1 K2

Buna göre,

I. X çizgisi 2. düğüm çizgisidir.

II. Y çizgisi 1. katar çizgisidir.

III. Y çizgisinin üzerindeki herhangi bir noktanın kaynaklara
olan uzaklık farkı 8 cm’dir.

yargılarından hangileri doğrudur? (X ve Y çizgileri katar ya
da düğüm çizgilerini göstermektedir)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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