
4 İKİ BOYUTTA HAREKET4 İKİ BOYUTTA HAREKET

4 1 K h i4.1 Konum, hız, ivme

4.2 İki boyutta sabit ivmeli hareket

4.3 Eğik hareket/atış

4.4 Düzgün dairesel hareket

4.5 Teğetsel ve merkezcil ivme

4.6 Göreli hız ve göreli ivme

Bir yanardağın püskürmesinde lavların hareketi paraboliktir.
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İki boyutta hareket yerdeğiştirme vektörüİki boyutta hareket-yerdeğiştirme vektörü

• Birçok cisim iki ç
boyutta hareket 
eder:uydunun 
hareketi, elektrik 
yükünün elektrik 
alan içinde 
hareketi, su 
ü i d ki biyüzeyindeki bir 

geminin 
hareketi,vs. 

• Alt indisler i-
initial, f-final 
kelimelerinin baş 
h fl idiharfleridir.
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Ortalama hızOrtalama hız

• Birim 
zamanda 
yerdeğiştiryerdeğiştir
me miktarı
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Ortalama hızOrtalama hız

• Baseball da topa 
vuran kişi 
başladığı yere 
koşarak geri 
dö O t ldöner. Ortalama 
hızı sıfırdır.
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Ani hızAni hız

• Çok küçük 
zaman 
dilimindekidilimindeki 
yerdeğiştirm
e miktarı.
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Ortalama ivmeOrtalama ivme

• Birim 
zamanda 
hızdaki 
değişimğ ş
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Hız değişimiHız değişimi

• Cisim A 
dan B ye y
giderken 
hızınıhızını 
değiştirir.

Şekle dikkat ederseniz vektörlerin toplamı yapılmaktadır.

Hızın değişimi daha küçük 
zaman aralıklarında çok 
önemli ise ani ivme önemliönemli ise ani ivme önemli 
olmaktadır:
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Sabit ivmeSabit ivme
• İki boyutta sabit ivme ile hareket eden bir cismin y

konumu zamanla değişiyorsa hızı 
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Sabit ivme ile hareketSabit ivme ile hareket

• Sabit ivme ile hareket eden bir cismin son hızı
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Sabit ivmeli hareketSabit ivmeli hareket

S bit i il h k t d bi i i iki• Sabit ivme ile hareket eden bir cismin iki 
boyutta son konum değerleri
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Sabit ivmeli hareketSabit ivmeli hareket

• Sabit ivmeli harekette son konum değeri
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Sabit ivmeli hareketSabit ivmeli hareket
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Sabit ivmeli hareketSabit ivmeli hareket
S bit i il h k t d bi i i h• Sabit ivme ile hareket eden bir cismin son hızı ve son 
konumu
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Örnek 4 1 Düzlemde hareketÖrnek 4.1 Düzlemde hareket
• Bir cisim t=0 s anında orijinden harekete başlıyor. Cismin başlangıç hızlarının x ve y 

bileşenleri 20 m/s ve -15 m/s olarak veriliyor. Cisim x-ekseni boyunca 4m/s2 gibi sabit bir 
ivme değerine sahiptir: Herhangi biz an için hız değerini verecek formülü türetinizivme değerine sahiptir: Herhangi biz an için hız değerini verecek formülü türetiniz.
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Örnek 4 1Örnek 4.1

Son hız değeri

Cismin t=5nci saniyedeki hızı ve yatay eksen ile hız vektörünün yaptığı açı
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4 3 Eğik hareket/atış4.3 Eğik hareket/atış

Bir topa vurulduğunda havadaki hareketi incelendiğinde 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

1. Top hareketi esnasında hızı aşağıya yönelmiş sabit g-

yerçekimi ivmesine bağlı olarak değişir.

2 Topun hareketi esnasında hava direnci ihmal edilir2. Topun hareketi esnasında hava direnci ihmal edilir.

Bu sonuçlara göre top hava içinde parabol çizerek hareket 

eder.
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Eğik hareket
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Eğik hareketEğik hareket

• Yandaki resimde metal 
eriten bir kaynakcı 
görülmektedir.
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Eğik hareketEğik hareket

• Yatay doğrultuda sabit hızla hareket edilir,
• Düşey doğrultuda sabit ivmeli bir hareket vardır. 19



Eğik hareket-Örnek 1.

Bir cismin düşey ve yatay hız değerleri 40 m/s ve 20 m/s dir. Cismin 

tekrar ere düşene kadar geçen aman e men ilini hesapla ntekrar yere düşene kadar geçen zamanı ve menzilini hesaplayınız.

8 saniye ve 160 m8 saniye ve 160 m
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Uçuş menziliç ş

Menzil
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Örnek 4 2 Eğik hareketÖrnek 4.2 Eğik hareket
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Örnek 4.3-Uzun atlama

23Mike Powell, uzun atlama rekorunu kırdığı atlayışı 8.95 m dir.



Örnek 4 4 Havada çarpışmaÖrnek 4.4-Havada çarpışma
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Örnek 4 5-Yardım paketiÖrnek 4.5 Yardım paketi
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Örnek 4 6 Kayakla atlamaÖrnek 4.6-Kayakla atlama
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Örnek 4 7-Eğik atışÖrnek 4.7 Eğik atış
Şekildeki binanın tepesinden 

bir taş yatayla 30 0° açıbir taş yatayla 30.0° açı 
yapacak şekilde 20.0 m/s 
hız ile fırlatılmaktadır. 
Binanın yüksekliği  45.0 m y ğ
ise,

(A) Taşın yere ulaşması için 
geçen süre nedir?

(B) Taşın yere çarpmadan 
hemen önceki hızı nedir?

T=4.22 saniyeT 4.22 saniye
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4 4 Düzgün dairesel hareket4.4 Düzgün dairesel hareket

Sabit bir hızla çember şeklindeki yol üzerinde sabit bir hızla• Sabit bir hızla çember şeklindeki yol üzerinde sabit bir hızla 
hareket cismin sabit bir ivmesi vardır.

a) Çember üzerinde dolanan araba, b) arabanın konumunun değişim, c) arabanın 
hızının değişimi,hızının değişimi, 
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4 4 Düzgün dairesel hareket4.4 Düzgün dairesel hareket

Periyot = T= 2πr / vPeriyot = T= 2πr / v
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4.5 Teğetsel ve merkezcil ivmeğ

• İvmenin teğetsel 

bileşeni parçacığınbileşeni parçacığın 

hızında değişime 

neden olur.

• Radyal ivme hızınRadyal ivme hızın 

yönünün 

değişmesine neden 

olur.
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4.5 Teğetsel ve merkezcil ivmeğ
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4.5 Teğetsel ve merkezcil ivme

a)Birim vektörler tanımlanmaktadır, b) Toplam vektör ve doğrultusu
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Örnek 4 8 Merkezcil ivmeÖrnek 4.8-Merkezcil ivme

• Bir araba 0.300 m/s2 ivme ile şekildeki gibi hareket etmektedir. Yarıçapı 500 m olan bir tepeden 

geçerken arabanın yatay hızının büyüklüğü 6.00 m/s dir. Arabaya etki eden toplam ivme nedir?
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4 6 Göreli hız ve göreli ivme4.6 Göreli hız ve göreli ivme

• Bu kesimde farklı gözlem çerçevesindeki gözlemcilerin 

birbirlerini nasıl gördükleri anlatılacaktır Gözlemcilerinbirbirlerini nasıl gördükleri anlatılacaktır. Gözlemcilerin 

birbirlerine göre konumları, hızları ve ivmeleri nasıl 

olacaktır. Yani birbirlerine göre göreli hareket eden 

gözlemcilerin sonuçları farklı olacaktır.g ç
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Göreli hareketGöreli hareket
Şekilde biri yürüyen 

merdivende diğeri yerde 

olan iki gözlemci yürüyen 

merdiven üzerindeki 

adamın (en sağdaki) hızını 

farklı ölçecektir. Yürüyen yol ç y y

üzerindeki kadın adamın 

hızını yerde sabit duranhızını yerde sabit duran 

kadına göre daha yavaş 

olduğunu söylerolduğunu söyler. 
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Göreli hareketGöreli hareket

(a) Kaykay üzerinde hareket eden A kişisi topun yukarı doğru hareket ettiğini 

görürgörür, 

(b) Duran B gözlemcisi ise topun hareketini parabol şeklinde görür.
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Göreli hareketGöreli hareket

A kt d ki bi i i k bi i bit diğ i h k tli iki ö l iA noktasındaki bir cismin konumu biri sabit diğeri hareketli iki gözlemci  
tarafından yukarıdaki şekildeki gibi görülmektedir. Durgun çerçeve S ve 
sabit v0 hızı olan hareketli çerçevede S’ dür. r vektörü S gözlem 
çerçevesine göre r’ vektörü ise S’ gözlem çerçevesine göre konumçerçevesine göre r  vektörü ise S  gözlem çerçevesine göre konum 
vektörleridir.
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Galileo eşitlikleriGalileo eşitlikleri

Konum vektörlerinin toplamıKonum vektörlerinin toplamı,

Konum vektörlerinin türevi alınırsa 

göreli hız bulunur,

Hız vektörlerinin türevi alınırsa 

göreli ivme değerleri elde edilir.

Göreli harekette ivme her gözlem 

çerçevesinden aynı değerde 

gözlenir.
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Örnek 4.9-Nehirde hareket
Ş kild ki ibi bi b t d ğ d ğ (Şekildeki gibi bir bot, doğuya doğru (yere 

göre) sabit 5 km/saat (alt simge rE-river 

Earth) hızla akan bir nehir üzerinde nehire 

göre 10.0 km/saat (alt simge br-boat river) 

hızla kuzeye doğru hareket etmektedir. 

Botun hızını kenardaki bank üzerinde 

bulunan gözlemciye göre (bE-boat Earth) 

hesaplayınız.y
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Örnek 4 10 Nehirde kayıkÖrnek 4.10-Nehirde kayık
Bir önceki örnekte hareketli gözlem 

çerçevesi (nehir-5 km/saat) içinde yol 

alan kayık (10 km/saat) incelenmişti. 

Kayık başladığı noktanın tam 

karşısındaki rıhtıma çıkabilmesi için 

kuzey-batıya doğru kuzeyle hangi açı 

ile ve hızla hareketine başlamalıdır?ş
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Örnek 4 11Örnek 4.11
Bir tepede golf topuna vurulmaktadır. Golf topunun x ve y 

koordinatları zamana bağlı olarak aşağıdaki gibi 
verilmektedir: 

x = (18.0 m/s)t ve y = (4.00 m/s)t - (4.90 m/s2)t2

(a) i ve j birim vektörlerini kullanarak topun konumunu(a) i ve j birim vektörlerini kullanarak topun konumunu 
yazınız.

(b) Hız vektörü v yi zamanın fonksiyonu olarak yazınız(b) Hız vektörü v yi zamanın fonksiyonu olarak yazınız.

(c) İvme vektörü a yı zamanın fonksiyonu olarak yazınız. 

(d) 3 s sonra golf topunun konumunu, hızını ve ivmesini 
hesaplayınız.
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Örnek 4 11 ÇözümÖrnek 4.11-Çözüm

x = (18.0 m/s)t ve y = (4.00 m/s)t - (4.90 m/s2)t2

(a) Konum vektörü(a) Konum vektörü  

r = x i +y j

= (18.0 m/s)t i + [(4.00 m/s)t - (4.90 m/s2)t2] j

Şeklinde yazılabilir.

(b) Hız vektörü(b) Hız vektörü 

v = (18.0 m/s) i + [(4.00 m/s) - (9.80 m/s2)t] j
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Örnek 4 11 ÇözümÖrnek 4.11-Çözüm

x = (18.0 m/s)t ve y = (4.00 m/s)t - (4.90 m/s2)t2

(c) a = (9 80 m/s2) j(c) a = - (9.80 m/s2) j

(d) t = 3 s sonra konum, hız ve ivme değerleri aşağıdaki gibidir:

r = (18.0 m/s)3 i + [(4.00 m/s)3 - (4.90 m/s2)32] j

= (54.0 m/s) i – (32.1) j

v = (18.0 m/s) i - (25.4) jv  (18.0 m/s) i (25.4) j

a = - (9.80 m/s2) j
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Örnek 4 12 Göreli hareketÖrnek 4.12-Göreli hareket
Corvette ki Ali vAli = (3.00i – 2.00j) m/s2 ile ivmelenmektedir. Jaguardaki Ayşe ise 

vAyşe = (1.00i + 3.00j) m/s2 ifadesi ile ivmelenmektedir. Her ikiside düzlemsel xy 

koordinat sisteminin orijininden durgun halden harekete başladıklarına göre 5.00 s 

ğ d kil i h lsonra aşağıdakileri hesaplayınız:

(a) Ali nin Ayşeye göre hızını, 

(b) Ali il A d ki kl ğ(b) Ali ile Ayşe arasındaki uzaklığı ve 

(c) Ali nin Ayşeye göre ivmesini hesaplayınız.
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Örnek 4 12 İvme vektörleriÖrnek 4.12 İvme vektörleri
y

2

3 aAyşe=(1.00i + 3.00j) m/s2

1

2

x
1 2 3-1-2-3

-1
aAli=(3.00i – 2.00j) m/s2

-2

-3
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Örnek 4 12 Hız vektörleriÖrnek 4.12 Hız vektörleri
y

10

15 vAyşe=(5.00i + 15.00j) m/s

5

10

x
5 10 15-5-10-15

-5
vAli=(15.00i – 10.00j) m/s

-10

-1515
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Örnek 4 12 Ali nin Ayşe ye göre hızıÖrnek 4.12 Ali nin Ayşe ye göre hızı 
y

15 vAyşe=(5.00i + 15.00j) m/s

5

10

x
5 10 1551015

vAli-vAyşe=(10.00i – 25.00j) m/s

5 10 15

-5

-5-10-15

vAli=(15.00i – 10.00j) m/s
-10

Ali ( j)

15-15
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Örnek 4 12 Göreli hareketÖrnek 4.12-Göreli hareket
Yer-kayık-nehir dikkate alınarak yer-Ali-Ayşe şeklinde düşünülebilir.

aAli = (3.00i – 2.00j) m/s2

aAyşe = (1.00i + 3.00j) m/s2

t = 5.00 s 

(a) Ali nin Ayşeye göre hızı, 

vAli = ((3.00i – 2.00j) m/s2)·t = 5·(3.00i – 2.00j) m/s = (15.00i – 10.00j) m/s

vAyşe = ((1.00i + 3.00j) m/s2)·t = 5·(1.00i + 3.00j) m/s = (5.00i + 15.00j) m/syş

vAli – vAyşe = (15.00i – 10.00j) – (5.00i + 15.00j) = (10.00i – 25.00j) m/s
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Örnek 4 12 Göreli hareketÖrnek 4.12-Göreli hareket
aAli = (3.00i – 2.00j) m/s2

aAyşe = (1.00i + 3.00j) m/s2

t = 5.00 s 

(b) Ali il A d ki kl ğ(b) Ali ile Ayşe arasındaki uzaklığı ve 

rAli = (½)((3.00i – 2.00j) m/s2)·t2 = (25/2)·(3.00i – 2.00j) m = (37.50i – 25.00j) m/s

(½) ((1 00i + 3 00j) / 2) t2 (25/2) (1 00i + 3 00j) (12 50i + 37 50j) /rAyşe = (½) ((1.00i + 3.00j) m/s2)·t2 = (25/2)·(1.00i + 3.00j) m = (12.50i + 37.50j) m/s

rAli - rAyşe = (37.50i – 25.00j) - (12.50i + 37.50j) = (25.00i - 62.50j) m

(c) Ali nin Ayşeye göre ivmesini hesaplayınız(c) Ali nin Ayşeye göre ivmesini hesaplayınız.

aAli - aAyşe = (3.00i – 2.00j) m/s2 - (1.00i + 3.00j) m/s2 = (2.00i - 5.00j) m/s2
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Örnek 4 13 Yağmur damlasıÖrnek 4.13 Yağmur damlası
Bir araba doğuya doğru 50.0 km/saat süratle ilerlemektedir. 
Yağmur damlalarının yere göre sabit süratle düştükleriniYağmur damlalarının yere göre sabit süratle düştüklerini 
kabul ediniz. Yan cama düşen bir yağmur damlasının 
düşeyle 60.0° lik bir açı yapıyorsa yağmur damlasının hızınıdüşeyle 60.0 lik bir açı yapıyorsa yağmur damlasının hızını 

(a) arabaya göre ve 
(b) yere göre hesaplayınız.
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Örnek 4 13 Yağmur damlasıÖrnek 4.13 Yağmur damlası
z (yerden yukarı doğru)

vYağmurArabayaGöre

v v j m/s
60o

YağmurArabayaGöre

x (doğu)

vYağmurYereGöre= – vyj m/s

vArabaYereGöre=50i m/s
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Örnek 4 13 Yağmur damlasıÖrnek 4.13 Yağmur damlası
(a)Yer-kayık-nehir dikkate alınarak yer-araba-yağmur şeklinde 

düşünülebilir. Yağmurun arabaya göre hızı

v + v = v j + 50 0i m/s şeklindedirvYağmurYereGöre + vArabaYereGöre = – vyj + 50.0i m/s şeklindedir.  

= -28.9j + 50.0i m/s olarak bulunur.

(b) tan60º = vy/vArabaYereGöre = 1.73 = 50 / vy den   vy = 28.9 m/s

yağmurun yere göre düşey hızı v = 28 9 m/syağmurun yere göre düşey hızı vy  28.9 m/s 
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Örnek 4.14 Nehirde yüzmek
Bir nehir sabit 0.500 m/s süratle akmaktadır. Bir kişi bu nehir içinde nehir 

akıntısına karşı 1.00 km yüzüp daha sonra akıntı yönünde başlangıç ş y p y ş g ç

noktasına dönüyor. Yüzücü 1.20 m/s lik sabit süratle yüzüyorsa başlangıç 

noktasına dönmesi ne kadar sürer? Nehirin akmadığı düşünülürse bu sürenoktasına dönmesi ne kadar sürer? Nehirin akmadığı düşünülürse bu süre 

ne kadar olurdu?

53



Örnek 4.14 Nehirde yüzmek

Akıntıya ters yönde = vYü ü ü – vN hi yerineAkıntıya ters yönde  vYüzücü vNehir yerine 

vYüzücü - vNehir = 1.2 – 0.5 = 0.7 m/s dir. 

Yüzücü bu hızla 1 km akıntıya ters yönde yüzerseYüzücü bu hızla 1 km akıntıya ters yönde yüzerse 

geçen süre = 1000 m / 0.7 m/s = 1428.6 s

Ak t il ö d + iAkıntı ile aynı yönde = vYüzücü + vNehir yerine 

vYüzücü + vNehir = 1.2 + 0.5 = 1.7 m/s dir. 

Yüzücü bu hızla 1 km akıntı ile aynı yönde yüzerse 

geçen süre = 1000 m / 1.7 m/s = 588.2 s 

Toplam geçen süre = 2016.8 s veya 33.6 dakika bulunur. 
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Örnek 4.15
v sürati ile akan nehirin kenarlarında karşılıklı aynı noktadan nehire giren iki kişi 
aynı süratle yüzmektedirler. Yüzücüler nehir akıntısına göre c (c > v olmak üzere) 
sürati ile yüzerler Yüzücülerden birisi akıntı boyunca bir süre yüzüp L kadar yol alırsürati ile yüzerler. Yüzücülerden birisi akıntı boyunca bir süre yüzüp L kadar yol alır 
ve daha sonra akıntıya karşı bu L kadarlık mesafeyi katederek başlama noktasına 
dönmektedir. Diğer yüzücü ise akıntıya dik doğrultuda L kadar yüzüp tekrar 
başladığı noktaya L kadar yüzerek geri döner Böylece her iki yüzücü başlamabaşladığı noktaya L kadar yüzerek geri döner.Böylece her iki yüzücü başlama 
noktasına dönmektedir. Hangi yüzücü başldığı noktaya önce gelir? (Not: Önce 
sonucu tahmin edin)
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Örnek 4.16
Bir sahil güvenlik görevlisi kuzey-doğu yönünde 15.0° açı altında 20.0 km uzaklıkta 
tanımlanamayan bir gemi görmüştür. Gemi kuzey-doğu yönünde 40.0° açı altında 
26.0 km/saat süratle hareket etmektedir. Güvenlik görevlisi bu gemiye bir sürat g g y
botu yollayarak kimliğini öğrenmek istemektedir. Sürat botu 50.0 km/saat süratle 
hareket ettiğine göre botun hareket doğrultusu hangi yönde olmalıdır? Kağıt 
üzerine bir pusula kullanarak çiziniz.

y (kuzey)

vBotunHızı

vGemininHızı

40o

x (doğu)
rGemininKonumu

15o
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Örnek 4.17 Basketbolcu
2.00 m uzunluğundaki bir basketbolcu basket çemberinden 10.0 m uzaklıktadır. 

B k t i t t l 40 0° k kild t t d tBasketçi topu yatayla 40.0° açı yapacak şekilde potaya çarptırmadan pota 

çemberinin içinden geçirmek istemektedir. Basket topunun ilk sürati ne 

olmalıdır? Basket çemberinin yüksekliği 3 05 molmalıdır? Basket çemberinin yüksekliği 3.05 m.
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Örnek 4 18 FutbolcuÖrnek 4.18 Futbolcu
Bir libero futbol topuna yatayla 30.0° açı yapacak şekilde 20.0 m/s ilk süratle 

vurmaktadır. Liberodan 20.0 m uzaklıktaki forvet hangi yönde ve sabit süratle topa 

doğru hareket ederse topu yer seviyesinde yakalayabilir?

T ili R 18 2 di F t 20 i t d ik t l d ki kl k 1 8Topun menzili R=18.2 m dir. Forvet 20nci metrede iken topla arasındaki uzaklık 1.8 

m dir. Topun havada kaldığı süre t=visinθ / (2g) = 0.51 saniyedir. Forvet 0.51 saniye 

içinde 1 8 m lik mesafeyi almalıdır Forvetin topa doğru sürati v=1 8 m / 0 51 saniyeiçinde 1.8 m lik mesafeyi almalıdır. Forvetin topa doğru sürati v=1.8 m / 0.51 saniye 

den v=3.53 m/s olmalıdır.
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Örnek 4 19 Karpuz yüklü kamyonetÖrnek 4.19 Karpuz yüklü kamyonet
A truck loaded with cannonball watermelons stops suddenly to avoid running 
over the edge of a washed-out bridge (Fig. P4.64). The quick stop causes a g g ( g ) q p
number of melons to fly off the truck. One melon rolls over the edge with an 
initial speed vi = 10.0 m/s in the horizontal direction. A cross-section of the 
bank has the shape of the bottom half of a parabola with its vertex at the edge 
of the road, and with the equation y2 = 16x, where x and y are measured in 
meters. What are the x and y coordinates of the melon when it splatters on the 
bank?
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