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Londra nın gözü, Thames nehrinin 

1
kenarındaki düşey doğrultuda 
dairesel hareket eden bu dönme 
dolap ile şehir seyredilebilmektedir.



Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının 
diğer Uygulamaları

• Önceki kesimlerde hareket eden cisimlere Newton 

yasalarının uygulamalarını ve bunların çizgisel hareketyasalarının uygulamalarını ve bunların çizgisel hareket 

yapan sistemlere uygulamaları incelendi. Bu bölümde ise 

biraz daha karmaşık hareketler örneğin dairesel 

yörüngede dolanan cisimlerin hareketlerine, ivmeli y g ,

gözlem çerçevelerini ve akışkan içindeki nesnelerin 

h k tl i N t l l l lhareketlerine Newton yasalarının uygulalamaları 

anlatılacaktır.
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Newton un ikinci yasasının düzgün dairesel 
harekete uygulanması

Bir parçacık sabit bir v süratiyle r yarıçaplı dairesel yörünge 
üzerinde hareket ediyorsa ivmesi aşağıdaki gibidir:

Bu ivme merkezcil ivme (centripetal acceleration) olarak isimlendirilir. Çünkü ac dairenin 
merkezine doğru yönelmiştir. Ayrıca ac her zaman v ye diktir. Eğer v ye paralel bir ivme 
varsa cismin hızı değişecektir
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varsa cismin hızı değişecektir.



Newton un ikinci yasasının düzgün 
dairesel harekete uygulanması
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Newton un ikinci yasasının düzgün 
dairesel harekete uygulanması

Newton un ikinci yasasını radyal doğrultu için uygularsak merkezcil ivmeyi oluşturan 
kuvvet aşağıdaki gibidir :

Yandaki şekildeki ipe bağlı topa bakarsanız ip 
koparıldığında top artık çizgisel hatekete yani hızı 
dairesel yörüngeye her zaman teğet olan bir 
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harekete başlar. Cismin ip koptuktan sonraki 
hareketi Newton un birinci yasasına göre 
açıklanabilir. 



Konik sarkaçKonik sarkaç
m kütleli bir cisim bir ucum kütleli bir cisim bir ucu 

tavana sabitlenmiş L
uzunluklu bir ipin 
ucuna bağlanmış ve rğ ş
yarıçaplı dairesel 
yörünge üzerinde v
sabit hızı ile bir düzlem 
yani koninin tabanyani koninin taban 
düzlemi içerisinde 
dönmektedir (konik 
sarkaç-conical ç
pendulum). v için bir 
ifade türetiniz.
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Konik sarkaçKonik sarkaç
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Konik sarkaçKonik sarkaç

H kütl d b ğ dHız kütleden bağımsızdır.
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Spini ne kadar hızlı olabilir?Spini ne kadar hızlı olabilir?

• Kütlesi 0.500 kg olan bir top 1.5 m uzunluğundaki bir ipe 

tutturulmuştur. Top önceki örnekte olduğu gibi bir düzlemtutturulmuştur. Top önceki örnekte olduğu gibi bir düzlem 

içerisinde dairesel bir yörüngede dönmektedir. İp 50.0 N 

luk bir kuvvete kadar dayanabilmektedir. Bu durumda 

topun hızını ipin koptuğu kuvvette hesaplayınız. İp ğ y

koptuktan sonra topun doğru üzerinde hareket ettiğini 

k b di ikabu ediniz.
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Spini ne kadar hızlı olabilir?Spini ne kadar hızlı olabilir?

Merkezcil kuvvet yada ipteki gerilme

T = m v2 / rT = m v2 / r 

şeklinde ise 

50.0 N = (0.500 kg) (v2 / 1.5 m )

v2 = 150.0 ve v = 12.25 m/s olarak hesaplanır. 

Eğer ipin ucundaki top aynı hızda daha uzun bir ipleEğer ipin ucundaki top aynı hızda daha uzun bir iple 

döndürülse idi ipin kopma kuvveti ne olurdu?
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Spini ne kadar hızlı olabilir?Spini ne kadar hızlı olabilir?

Merkezcil kuvvetler veya ipteki gerilmeler 
T1 = m v2 / r1 ve T2 = m v2 / r2T1  m v / r1 ve T2  m v / r2

şeklinde ise 
T1 / T2 = (m v2 / r1 )/(m v2 / r2 )
T / T = (r / r )T1 / T2 = (r2 / r1 )
r2 > r1 ise T1 > T2 olarak bulunur.
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Virajdaki arabanın 
k i hmaksimum hızı

1500 kg kütleli bir1500-kg kütleli bir 
araba düzgün bir 
yolda şekildeki gibi 
bir virajı almaktadır. j
Virajın yarıçapı 35.0 
m ve tekerlek ile yol 
arasındaki statik 
sürtünme katsayısısürtünme katsayısı 
da 0.500 ise 
arabanın kaymadan 
veya devrilmeden bu y
virajı alması için 
hızının maksimum 
değerini bulunuz.
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Virajdaki arabanın maksimum hızıVirajdaki arabanın maksimum hızı

Merkezcil kuvvet ve sürtünme kuvveti 
f = m v2 / r n = mg ve f = µmgfs  m v / r , n  mg ve fs  µmg
µmg = m v2

max / r
√v2

max = (r µ g) ve vmax = √(r µ g) 
v = √(35 m ·0 5 ·10 m/s2) = 13 1 m/svmax = √(35 m 0.5 10 m/s ) = 13.1 m/s
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Eğimli virajEğimli viraj
• Bir sivil mühendis otoyol 

inşaatında arabaların eğimliinşaatında arabaların eğimli 
bir virajı kaymadan 
almalarını sağlayacak 

kild kşekilde yapmak 
istemektedir. Yani virajın 
buzlanmasında dahi belirli 
bir hıza kadararabaların 
kaymasını engellemek 
istemektedir Böyle biristemektedir. Böyle bir 
rampa için maksimum hız 
13.4 m/s (30.0 mi/h) ve 
virajın yarıçapı 50.0 m dir. 
Viraj eğimi hangi açıda 
olmalıdır?
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olmalıdır?



Eğimli virajEğimli viraj
Arabanın virajdan dışarı 

l llsavrulmasını engelleyen 
eğimden dolayı statik 
sürtünme sıfır olarak 
alınmıştır Arabanın yolalınmıştır. Arabanın yol 
üzerine ağırlığından dolayı 
sadece nx=n sinθ kadarlık 
bir ağırlık etkisi vardır. Bu 
tki k il k tetki merkezcil kuvvete 

eşittir. Newton un ikinci 
yasası burada kullanılırsa 
eğim açısı hesaplanabilireğim açısı hesaplanabilir. 
Elde edilen değere göre 
araba belirtilen hızdan az 
yada fazla olursa viraj 
i i d d ğiçine veya dışına doğru 
kayar.
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Pike yapan uçakPike yapan uçak
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Pike yapan uçakPike yapan uçak

m kütleli bir pilot bir jet içerisinde düşey 
doğrultuda 2.70 km yarıçaplı çember ğ y ç p ç
üzerinde sabit 225 m/s sürati ile şekildeki 
gibi hareket etmektedir Pilota etki edengibi hareket etmektedir. Pilota etki eden 
kuvvetleri (A) çemberin en altında (B) 
çemberin en üstünde hesaplayınızçemberin en üstünde hesaplayınız.
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Pike yapan uçakPike yapan uçak
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Pike yapan uçakPike yapan uçak
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Dairesel hareketDairesel hareket
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Düzenli olmayan dairesel hareketDüzenli olmayan dairesel hareket
Daha önce bir parçacığın dairesel yörünge 

üzerinde hareket ederken süratiüzerinde hareket ederken sürati 
değiştiğinde radyal doğrultudaki ivmeye 
ek olarak dv/dt şeklinde teğetsel 
ivmeninde eklenmesi gerektiği belirtilmişti.  
Bu yüzden dairesel yörüngedeki cismeBu yüzden dairesel yörüngedeki cisme 
yarıçap doğrultusunda ve teğetsel 
doğrultuda kuvvet bileşenleri bulunur. 

Toplam ivme a = ar + at, 
Toplam kuvvet ∑F = ∑Fr + ∑Ft, 

şeklindedir. 
∑Fr vektörü yarıçap doğrultusunda merkeze 

yönelmişken radyal ivmenin oluşmasına, 
∑F vektörü çembere teğet ivmenin∑Ft vektörü çembere teğet ivmenin 

oluşmasına neden olur. 
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Düzenli olmayan dairesel hareketDüzenli olmayan dairesel hareket
Yandaki resimdeYandaki resimde 

araçta oturan 
kişiler radyal 
doğrultuda bir 
kuvvetekuvvete 
maruz 
kalırken aynı 
zamanda 
teğetsel 
olarak 
yerçekimi 
kuvveti etkisikuvveti etkisi 
altındadır.
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Örnek 1
m kütleli küresel bir 

kütle R 
uzunluklu bir ipeuzunluklu bir ipe 
bağlanmış ve 
parçacığın 
düşeydüşey 
doğrultuda O
noktası 
etrafında 
dönmesinidönmesini 
yapacak şekilde 
hareketi 
sağlanmıştır. sağ a şt
İpteki gerilmeyi 
v hızında ve 
düşey doğrultu 
ile bir θ açısındaile bir θ açısında 
hesaplayınız.
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Örnek 1
m kütleli küresel bir 

kütle R uzunluklu 
bir ipe bağlanmış 
ve parçacığın 
düşey doğrultuda ş y ğ
O noktası 
etrafında 
dönmesinidönmesini 
yapacak şekilde 
hareketi 
sağlanmıştırsağlanmıştır. 
İpteki gerilmeyi v
hızında ve düşey 
doğrultu ile bir θdoğrultu ile bir θ
açısında 
hesaplayınız.
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İvmeli gözlem çerçevesinde hareketİvmeli gözlem çerçevesinde hareket

(a) Bir araba viraja girdiğinde içerdeki yolcu sağa doğru kayar. 
(b) Yolcunun gözlem çerçevesine göre yolcuyu sağ kapı tarafına iten hayali 

bir kuvvet vardır
25

bir kuvvet vardır. 
(c) Yerdeki bir gözlemciye göre yolcuya etki eden kuvvet oturduğu koltuk 

tarafından sola doğrudur. Böylece yolcu araçta durgun kalır.



Dönen tablaDönen tabla
(a) Sen ve bir arkadaşın 
dönen tablanın 
k l d l ikenarlarında ve eylemsiz 
yerdeki bir gözlemci 
tarafından yukarıdan 
k şbak ş görünüşünükuşbakışı görünüşünüz. 
you throw the ball at t = 0 
anında arkadaşına bir 
top atarsa t süretop atarsa tf süre 
sonunda top arkadaşın 
tarafından 
yakalanamayacaktıryakalanamayacaktır. 
(b) Dönen tabla 
çerçevesine göre topun 
yörüngesi eğriyörüngesi eğri  
gözükecektir. Bu hayali 
kuvvete “Coriolis kuvveti” 
denir (1792-1843 yılları 
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( y
arasında yaşayan bir 
fransız fizikçi).



Hayali kuvvetHayali kuvvet
M kütleli küresel bir cisim bir aracın tavanına iple tutturulmuştur. Hareketli gözlem 

i i i d ki bi ö l i il i d ğ h k t ttiği d i i düçerçevesi içindeki bir gözlemci araç ileri doğru hareket ettiğinde ipin düşey 
doğrultudan ayrılmasını cisme hayali bir kuvvetin etkidiği şeklinde söyleyecektir. 
Hareketsiz gözlem çerçevesindeki bir kişi ipin düşey doğrultudan ayrılmasına 
neden olan kuvvetin ivmesinin değeri hakkında ne söyleyecektirneden olan kuvvetin ivmesinin değeri hakkında ne söyleyecektir.

27



Hayali kuvvet

Y d ki d kl l d h li k tiYandaki denklemlerden hayali kuvvetin ma
ya eşit olduğu görülebilir. 
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Dönen sistemlerDönen sistemler
m kütleli bir cisme hareketli ve hareketsiz gözlem 
çerçevelerindeki kişiler Newton un ikinci yasasınıçerçevelerindeki kişiler Newton un ikinci yasasını 
nasıl uygulayacaklardır?
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Harekete karşı olan direnç kuvvetleriHarekete karşı olan direnç kuvvetleri
Önceki kesimlerde bazı yüzeyler üzerinde hareket eden cisimlere etkiyen kinetik 
sürtünme kuvvetleri incelenmişti Şimdi nesnenin üzerinde hareket ettiği yüzeysürtünme kuvvetleri incelenmişti. Şimdi nesnenin üzerinde hareket ettiği yüzey 
değil içinde bulunduğu gaz veya sıvı ortamı dikkate alalım. Ortam cismin hareketini 
engelleyen cisim üzerine bir R direnç kuvveti uygulasın. R direnç kuvveti cismin 
süratine ve hareketin yönüne bağlıdırsüratine ve hareketin yönüne bağlıdır. 
R sürat arttıkça artmaktadır. Yani süratle doğru orantılıdır (sıvı içinde düşen 
cisimler veya havadaki toz parçacıkları).  

R direnç kuvveti süratin karesi ile orantılıdır (hava sörfçüleri, uçaklar gibi büyük 
cisimler). 
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Cismin süratiyle orantılı direnç 
kuvvetleri

Eğer bir cisim sıvı veya gaz ortamı içinde hareket ediyorsa cisme 

R = - bv

şeklinde hareketini engelleyici (sürtünme kuvveti gibi) bir kuvvet etki eder. 
Denklemdeki v cismin hızı, b ise ortamın (gaz veya sıvı) özelliklerine bağlı bir 
değerdir. Eğer cisim r yarıçaplı bir küre şeklinde ise b değeri r ye bağlı olarakdeğerdir. Eğer cisim r yarıçaplı bir küre şeklinde ise b değeri r ye bağlı olarak 
yazılabilir. Eşitlikteki negatif işaret hareket yönüne yani v hızına ters etkiyi 
göstermektedir. m kütleli bir cisim bir sıvı içine bırakıldığını kabul edelim. Cisme etki 
eden düşey doğrultudaki kuvvetler Newton yasasından yazılabilir:eden düşey doğrultudaki kuvvetler Newton yasasından yazılabilir:
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Cismin süratiyle orantılı direnç 
kuvvetlerikuvvetleri

(a) Küçük bir küre sıvı içinde aşağıya doğru düşmektedir. (b) Cismin düşerkenki hareket diyagramı. (c) Sürat-
zaman grafiği. Küre bir maksimum vT süratine ulaşmaktadır. Zaman sabiti süratin 0.632vT maksimuma ulaştığı 
zaman aralığıdır. 
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Cismin süratiyle orantılı direnç 
kuvvetleri

Yukarıdaki denklem bir diferensiyel denklem dir ve bu denklemi çözmek için çeşitli 
yöntemler kullanılır. Cismin başlangıç hızı v = 0 ise direnç kuvveti bv de sıfırdır. 
İvme yani dv/dt ise basitçe g ye eşittir Zaman ilerledikçe yani t büyüdükçe dirençİvme yani dv/dt ise basitçe g ye eşittir. Zaman ilerledikçe yani t büyüdükçe direnç 
kuvveti artarken cismin ivmeai azalır. Kürenin ağırlığı ortamın direnç kuvvetine eşit 
olduğunda yani ivme bir süre sonra sıfır olur. Bu durumda cismin ulaşabileceği son 
sürati (terminal speed) v olur Gerçekte bu sürate hiçbir zaman ulaşılamazsürati (terminal speed) vT olur. Gerçekte bu sürate hiçbir zaman ulaşılamaz. 

a = dv/dt = 0 alınırsa
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Yağ içinde küresel cisimYağ içinde küresel cisim

Kütlesi 2.00 g olan bir cisim yağla dolu bir varil içine bırakılıyor. Cisme yağ 
tarafından etki eden direnç kuvveti cismin sürati ile doğru orantılıdır. Küresel 
cismin ulaşabildiği maksimum sürat 5 00 cm/s ise zaman sabitini ve son hızıncismin ulaşabildiği maksimum sürat 5.00 cm/s ise zaman sabitini ve son hızın 
%90 nına ulaşana kadar geçen süreyi hesaplayınız. 
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Yüksek süratlerde havada sürüklenmeYüksek süratlerde havada sürüklenme
Hava içinde yüksek süratlerde hareket eden örneğin uçaklar, hava sörfçüleri, 
arabalar, tenis topu ve futbol topu gibi cisimler hızlarının karesi ile orantılı direnç 
kuvvetine maruz kalırlar. Bu durumda direnç kuvveti şu şekilde yazılabilir:

r havanın yoğunluğur – havanın yoğunluğu,
A – cismin kesit alanı (hızına dik) 
D – deneysel bir sabit – sürüklenme sabiti ( 
drag coefficient)drag coefficient). 
Sürüklenme sabiti küresel cisimler için 0.5, 
şekli olmayan cisimler için ise 2 civarındadır
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Yüksek süratlerde havada 
sürüklenme

Cisme etki eden iki kuvvet vardır: ağırlığından dolayı yerçekimi kuvveti ve hava 
direnç kuvveti.
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Hava içinde düşen bazı cisimlerin limit 
süratleri

Cisim                  Kütle (kg) Kesit alanı(m2) vT (m/s)
Hava sörfçüsü             75          0.70         60
Baseball (r = 3.7 cm)      0.145      4.2x10-3 43
Golf topu (r = 2.1 cm)     0.046      1.4x10-3 44
Dolu tanesi (r = 0.50 cm)  4.8x10-4 7.9x10-5 14
Yağmur damlası(r = 0.20cm) 3.4x10-5 1.3x10-5 9.0
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Hava sörfçüsüHava sörfçüsü
Bir rüzgar sörfçüsü uçaktan atladıktan sonra 
ayağındaki sörf ile hava içinde hareket etmektedirayağındaki sörf ile hava içinde hareket etmektedir. 
Bir süre sonra paraşütünü açmaktadır. Paraşütçüye 
etki eden kuvvetleri belirtiniz.

Paraşütçü uçaktan çıktıktan sonra ağırlığı aşağı 
doğru, havanın direnci yukarı doğru ve ilk 
zamanlarda aşağı yönlü sabit bir ivme ile düşer. ş ğ y ş
Bir süre sonra cisim sabit hıza ulaşır ve paraşütçüye 
yukarı doğru direnç kuvveti ve aşağı yönlü 
ağırlığından kaynaklanan bir kuvvet vardır. 
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Kahve filtreleriKahve filtreleri
Direnç kuvvetinin sürate bağlılığı teorik değil deneysel 
olarak gözlenebilir Burada kahve filtrelerinin üst üsteolarak gözlenebilir. Burada kahve filtrelerinin üst üste 
düşmeleri incelenmiş ve terminal süratleri listede 
verilmektedir. Zaman sabiti çok küçüktür ve bu 
yüzden limit hıza çabuk ulaşılır. Her filtrenin ağırlığı y ç ş ğ ğ
1.64 g dır. Filtreler üst üste geliyorsa hava tarafından 
oluşturulan direnç kuvvetini ve filtrelerin süratlerini 
belirleyiniz.y
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Kahve filtreleriKahve filtreleri
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Kahve filtreleriKahve filtreleri
Filtre 
sayısı  vT (m/s)a
1     1.01
2 1 402     1.40
3     1.63
4     2.00
5 2 255     2.25
6     2.40
7     2.57
8 2 808     2.80
9     3.05

10     3.22
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BaseballBaseball
Bir vurucu 0 145-kg lık baseball a 40 2 m/s ( = 90 mi/h) lik süratBir vurucu 0.145 kg lık baseball a 40.2 m/s (  90 mi/h) lik sürat 
kazandırmaktadır. Bu süratteki baseball a etki eden hava direncini hesaplayınız.
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5 Numerical Modeling in Particle Dynamics5 Numerical Modeling in Particle Dynamics

As we have seen in this and the preceding chapter, the study of the dynamics of a 
particle
focuses on describing the position velocity and acceleration as functions of timefocuses on describing the position, velocity, and acceleration as functions of time.
Cause-and-effect relationships exist among these quantities: Velocity causes position 
change, and acceleration causes velocity to change. Because acceleration is the direc
result of applied forces any analysis of the dynamics of a particle usually begins with aresult of applied forces, any analysis of the dynamics of a particle usually begins with a
evaluation of the net force acting on the particle.
Until now, we have used what is called the analytical method to investigate the positio
velocity, and acceleration of a moving particle. This method involves the identification velocity, and acceleration of a moving particle. This method involves the identification 
well-behaved functional expressions for the position of a particle (such as the kinemat
equations of Chapter 2), generated from algebraic manipulations or the techniques of
calculus. Let us review this method briefly before learning about a second way of y g y
approaching
problems in dynamics. (Because we confine our discussion to one-dimensional
motion in this section, boldface notation will not be used for vector quantities.)

43
If a particle of mass m moves under the influence of a net force F, Newton’s second
law tells us that the acceleration of the particle is a ! F/m. In general, we apply
the analytical method to a dynamics problem using the following procedure:



1. Sum all the forces acting on the particle to find the net force F.
2. Use this net force to determine the acceleration from the relationship a ! F/m.p
3. Use this acceleration to determine the velocity from the relationship dv/dt ! a.
4. Use this velocity to determine the position from the relationship dx/dt ! v.
The following straightforward example illustrates this method.
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Sayısal uygulamalar Euler yöntemiSayısal uygulamalar-Euler yöntemi
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Sayısal uygulamalar Euler yöntemiSayısal uygulamalar-Euler yöntemi

46



Euler Yöntemi-Yağ içinde küre
Kütlesi 2.00 g olan bir cisim yağla dolu bir varil içine bırakılıyor. Cisme yağ tarafından etki edenKütlesi 2.00 g olan bir cisim yağla dolu bir varil içine bırakılıyor. Cisme yağ tarafından etki eden 
direnç kuvveti cismin sürati ile doğru orantılıdır. Küresel cismin ulaşabildiği maksimum sürat 5.00 
cm/s ise zaman sabitini ve son hızın %90 nına ulaşana kadar geçen süreyi Euler yöntemine göre 
hesaplayınız. 
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Euler Yöntemi-Yağ içinde küre
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Düşen yaprak-Euler yöntemi
A 3 00 g kütleli bir yaprak 2 00 m yükseklikten yere düşmektedir Yaprağa etki edenA 3.00-g kütleli bir yaprak 2.00 m yükseklikten yere düşmektedir. Yaprağa etki eden 
yere doğru yönelmiş olan net kuvvet F = mg – bv, dir. Burada b = 0.030 0 kg/s ise 
(a) Yaprağın terminal sürati hesaplayınız,
(b) Euler yöntemini kullanarak yaprağın süratini ve konumunu zamanın fonksiyonu

0,9
1,0

v(t) (m/s)

(b) Euler yöntemini kullanarak yaprağın süratini ve konumunu zamanın fonksiyonu 
olarak belirleyiniz. (Öneri : ∆t = 0.005 s olarak alınız)

m dv/dt = mg – bv denkleminden

0 4
0,5
0,6
0,7
0,8dv        mg – bv              b

----- = -------------- = g – ----- v
dt             m                   m  

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4

t(s)

b
vn+1 = vn + (g – ----- v)∆t

m ,
0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28

( )m  

n t(s) vn(t) (m/s) m(kg) h0 b (kg/s) g(m/s2) dt (s)

0 0,000 0,000 0,003 2,000 0,030 9,800 0,005
1 0,005 0,049
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2 0,010 0,096
3 0,015 0,140
4 0,020 0,182



Baseball Euler yöntemiBaseball-Euler yöntemi
Kütlesi 0.142-kg olan bir baseball un ulaşabileceği limit sürati 42.5 m/s (95 mi/h). g ş ğ ( )
(a) Eğer baseball un sürüklenme kuvvetinin büyüklüğü R = Cv2 olarak verilmişse.
C Sabitinin değerini bulunuz.
(b) Topun sürati 36.0 m/s ise sürüklenme kuvvetini hesaplayınız. 
(c) Yukarı doğru 36 Maksimum yükseklik değerini, havada kalma süresini ve yere 
düştüğündeki m/s ilk hızla atılmış baseball un hareketini belirleyiniz. süratini 
hesaplayınız. 

50



Hava sörfçüsüHava sörfçüsü
Aşağıda bir hava sörfçüsünün düşüşü esnasındaki bilgiler peşpeşe atlama durumunda 
sörfçüler arasındaki mesafeyi belirtmek için verilmektedir. d uçaktan ayrıldıktan sonrakisörfçüler arasındaki mesafeyi belirtmek için verilmektedir. d uçaktan ayrıldıktan sonraki 
uçakla sörfçü arasındaki mesafeleri, t ise geçen süreyi vermektedir. 
(a) Feet olarak verilen uzaklıkları metreye çeviriniz, 
(b) d (metre) yi t ye göre çiziniz. ( ) ( ) y y g ç
(c) vT teminal sürati grafikten yararlanarak belirleyiniz. Bu değeri bulmak için en-küçük 
kareler yöntemini kullanarak grafiği çiziniz. 

t(s) d(ft) t(s) d(ft) 3500t(s)  d(ft)   t(s) d(ft)
1     16     11   1309
2     62     12   1483
3 138 13 1657 2000

2500
3000
3500

d(feet)

3    138     13   1657
4    242     14   1831
5    366     15   2005 1000

1500
2000

6    504     16   2179
7    652     17   2353
8    808     18   2527

0
500

1 5 9 13 17 t(s)
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9    971     19   2701

10   1138     20   2875

1 5 9 13 17 t(s)



Merkezkaçla kalıp dökmeMerkezkaçla kalıp dökme

Kalıplama (casting) plastik veya sıvı malzemelerin (erimiş demir veya çelik) belirli

http://www.gfmco.com/centrifugal.htm

Kalıplama (casting) plastik veya sıvı malzemelerin (erimiş demir veya çelik) belirli 
şekillere sahip olması için kalıpların içinde katılaşmasını sağlamaktır. Sıvı 

malzeme soğudukça katılaşır, büzülür ve içinde istenmeyen boşluklar oluşur. Bu 
boşluklar malzemeden ek sıvılar geçirtilerek yok edilmeye çalışılır Erimiş metalinboşluklar malzemeden ek sıvılar geçirtilerek yok edilmeye çalışılır. Erimiş metalin 

üst kısımlarında boşaltılma (pouring) işlemi esnasında oluşan bu boşluklar ek 
sıvılar geçirilerek azaltılmaya çalışılır. Kalıbın temizlenmesi fazladan sıvının 

eklendiği kapılar ve askılar kaldırılarak yapılır.
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53http://www.technet.pnl.gov/dme/materials/casting.stm



Merkezkaçla KalıpMerkezkaçla Kalıp 
Endüstriyel uygulamarın çoğunda erimiş metallerin kalıplanması önemlidir. 
Merkezcil kalıplama (Centrifugal casting) boruların, mil yataklarının ve birçok 
malzemenin üretiminde kullanılmaktadır Bu şekildeki karmaşık kalıplamamalzemenin üretiminde kullanılmaktadır. Bu şekildeki karmaşık kalıplama 
tekniklerinden biriside aşağıdaki şekilde verilmektedir. Silindirik bir kutu hızla ve 
durdurulmadan ekseni etrafında döndürülmektedir. Erimiş metal dönen silindir içine 
boşaltılır ve soğur yani kullanıma hazır hale getirilirboşaltılır ve soğur yani kullanıma hazır hale getirilir. 

Silindirin bu yüksek hızlarda dönmesi metalin dış 
kısımlarının daha çok katılaşmasına neden olur. 
Erimiş metal içindeki hava kabarcıkları eksene doğru 
giderek istenmeyen boşlukların oluşması engellenir. 
Mil yatakları oluşturulurken bu yöntemler erimiş 
bil ikl i i k ll l B d ğl bi liği dbileşikler için kullanılır. Burada sağlam bir çeliğin dış  
yüzeyine doğru akış sağlanmakta ve iç kısımları ise 
sürtünmesinin az olacağı bir astarla kaplanmaktadır. 
Korozyona dirençli çok sert metaller bazıKorozyona dirençli çok sert metaller bazı 
uygulamalarda önemlidir. Merkezcil kalıplama metalin 
yüzeyleri arasında kuvvetli bağların oluşmasını sağlar.
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Merkezkaçla KalıplamaMerkezkaçla Kalıplama
İç yarıçapı 2.10 cm ve dış yarıçapı 2.20 cm olan silindirik bakır bir kalıbı 
dikkate alalım Dökülecek eriyik içindeki hava kabarcıklarını ve safsızlıkları yokdikkate alalım. Dökülecek eriyik içindeki hava kabarcıklarını ve safsızlıkları yok 
etmek için değeri 100g olan merkezcil ivmeden yararlanılmaktadır. Bu 
durumda dakikadaki dönme miktarını hesaplayınız.

√ac = v*v / r denkleminden r = √(22-1.52) = 1.32 m

100g = v2 / 1.32  hız değeri v = √(132g) = 36 m/s elde edilir. 

Çi i l h il l h d ki b ğ t dÇizgisel hız ile açısal hız arasındaki bağıntıdan 

v = 2πf r den

f / (2 r ) 4 de ir / sani ef = v / (2 π r ) =  4 devir / saniye 
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Yangın söndürme helikopteriYangın söndürme helikopteri

Bir yangın söndürme helikopteri 620-kg lık su deposunu helikopterin alt kısmına 
b ğl l k kild ki ibi 20 0 l ğ d ki bi i l t kt d H lik tbağlı olarak şekildeki gibi 20.0 m uzunluğundaki bir iple taşımaktadır. Helikopter 
düz doğru bir yol boyunca 40.0 m/s (144 km/saat) hızla hareket etmektedir. Bu 
durumda deopunun bağlı olduğu ip düşeyle 40.0° lik açı yapmaktadır. Deponun 
kesit alanı (uçma yönüne göre) 3 80 m2 ise deponun hızının karesine bağlı olarakkesit alanı (uçma yönüne göre) 3.80 m2 ise deponun hızının karesine bağlı olarak 
hava direnci kuvvetini hesaplayınız.
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Euler yöntemiEuler yöntemi
A 50 0-kg parachutist jumps from an airplane and falls to Earth with a drag forceA 50.0 kg parachutist jumps from an airplane and falls to Earth with a drag force 
proportional to the square of the speed, R = Cv2. Take C = 0.200 kg/m (with the 
parachute closed) and C = 20.0 kg/m (with the chute open).(a) Determine the 
terminal speed of the parachutist in both configurations, before and after the chuteterminal speed of the parachutist in both configurations, before and after the chute 
is opened. (b) Set up a numerical analysis of the motion and compute the speed 
and position as functions of time, assuming the jumper begins the descent at 1 000 
m above the ground and is in free fall for 10.0 s before opening the parachute. g p g p
(Suggestion: When the parachute opens, a sudden large acceleration takes place; 
a smaller time step may be necessary in this region.)
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A crate of eggs is located in the middle of the flat bed of a
pickup truck as the truck negotiates an unbanked curve in
the road The curve may be regarded as an arc of a circlethe road. The curve may be regarded as an arc of a circle
of radius 35.0 m. If the coefficient of static friction between
crate and truck is 0.600, how fast can the truck be
moving without the crate sliding?moving without the crate sliding?
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Hidrojen atomunun Bohr modeline göre elektronunun yörüngedeki sürati 
yaklaşık olarak 2 20 x 106 m/s dir (a) Elektronun dairesel yörünge yarıçapıyaklaşık olarak 2.20 x 106 m/s dir. (a) Elektronun dairesel yörünge yarıçapı 
0.530 x 10–10 m de kalabilmesi için üzerine etki eden merkezcil kuvveti ve  (b) 
elektronun merkezcil ivmesini hesaplayınız. me=9.10938188 (72)x10-31 kg
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