
5. DINAMIKA JEDNOLIKOG KRUŽNOG GIBANJA 
(pripremljeno prema poglavlju 5, Cutnell & Johnson: Physics, 9th edition, John Wiley 
and Sons, (2012), poveznica na knjigu: www.pdf-archive.com/2018/04/25/cutnell ) 
 
Definicija jednolikog kružnog gibanja. Jednoliko kružno gibanje je ono gibanje kod 
kojeg se tijelo giba konstantnom (jednolikom) brzinom po kružnoj putanji 
(trajektoriji). 
 
Kao primjer jednolikog kružnog gibanja, na slici 
je prikazan model aviona na vodilici. Brzina 
aviona odgovara iznosu vektora brzine 𝐯, a budući 
da je ta brzina konstantna, vektori na crtežu imaju 
jednaku veličinu u svim točkama kruga. Ponekad 
je prikladnije opisati jednolično kružno kretanje 
navođenjem perioda gibanja, a ne brzine tijela. 
Period 𝑇 je vrijeme potrebno da tijelo opiše puni 
krug, to jest da se napravi jedna potpuna revolucija. Vezu između perioda i brzine 𝑣 
možemo dobiti tako da brzinu izračunamo kao pređena udaljenost (ovdje je to opseg 
= 2𝜋𝑟) podijeljen s vremenom 𝑇: 
 

                    𝑣 =
2𝜋𝑟
𝑇         5.1  

 
Brzina 𝑣 se računa izravno iz formule 𝑣 = 2𝜋𝑟/𝑇, ali je pritom potrebno znati koliki 
je period 𝑇. Period je vrijeme  potrebno da se napravi jedan okretaje, a izražava se u 
sekundama.  
 
U definiciji jednolikog kružnog gibanja naglašava se da je brzina ondnosno iznos 
vektora brzine konstantan. Važno je ovdje uočiti da smjer vektora brzine nije 
konstantan. Na slici gore, na primjer, vidi se da vektor brzine mijenja smjer dok se 
avion giba po krugu. Svaka promjena vektora brzine znači da je gibanje bilo ubrzano, 
noevisno o tom je li se mijanjao iznos i smjer vektora brzine. Ubrzanje u ovom 
izdvojenom primjeru se naziva "centripetalnim ubrzanjem", jer je usmjereno prema 
sredini kruga, a analiziramo ga u sljedećem odjeljku. 

 
 
Centripetalno ubrzanje. U ćemo ovom odjeljku odrediti kako veličina 
centripetalnog ubrzanja, 𝑎!, ovisi o brzini tijela, 𝑣, i polumjeru kružne putanje, 𝑟. 
Pokazat ćemo da vrijedi formula 𝑎! = 𝑣!/𝑟.  
 
Na slici gore tijelo (koje je označeno točkom •) giba se jednolično po kružnoj putanji. 



U svakom vreemskom trenutku, vektor brzine je tangenta kružnice. Tako je u trenutku 
𝑡! brzina tangenta na kružnicu u točki O, a u kasnijem trenutku 𝑡 brzina je tangenta u 
točki P. Kako se tijelo pomiče od točke O do točke P, polumjer će prebrisati kut 𝜃, a 
vektor brzine će promijeniti smjer. Da bi se lakše uočila promjena smjera brzine, u (b) 
panelu slike gore vektor brzine premješten je iz točke P u točku O. Kut između dva 
vektora koji ukazuje na promjenu smjera označen je 𝛽. S obzirom na to da su 
polumjeri CO i CP okomiti na tangente vrijede jednakosti 𝛼 + 𝛽 = 90∘ i 𝛼 + 𝜃 =
90∘. Stoga slijedi da su kutevi 𝛽 i 𝜃 jednaki.  
 
Izračunamo sad centripetalno ubrzanje. Kao i 
uvijek, ubrzanje je promjena brzine ∆𝐯 
podijeljena s proteklim vremenom ∆𝑡 , 
odnosno vrijedi 𝐚 = ∆𝐯/∆𝑡. Na slici pored, u 
panelu (a) prikazana su dva vektora brzine, 
preuzetim iz prethodne slike, a orijentirani 
pod kutom 𝜃. Također, prikazan je vektor ∆𝐯 
koji predstavlja promjenu brzine. Promjena je 
veličina koju se mora dodati brzini u vremenu 
𝑡!, tako da rezultirajuća brzina ima novi smjer 
nakon proteklog vremena ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡! . Na 
slici pored, u panelu (b) prikazana je kružni 
isječak kruga COP. Duljina luka OP iznosi 𝑣∆𝑡, a u granici malog ∆𝑡 ta duljina je 
približno ravna linija. Dakle, u granici malog ∆𝑡 kad je kružni luk približno ravna 
linija, kružni odsječak COP je jednakokračni trokut. Uočimo da trokuti u panelima (a) 
i (b) jednakokračni s kutom 𝜃, odnosno radi se o sličnim trokutima za koje vrijedi  
 

∆𝑣
𝑣 =

𝑣∆𝑡,
𝑟  

 
Iz ove se jednadžbe može izračunati može izračunati iznos centripetalnog ubrzanja 
𝑎! = ∆𝑣/∆𝑡 = 𝑣!/𝑟.  
 
Centripetalno je ubrzanje vektorska veličina koja iznos i smjer. Smjer je prema 
središtu kruga, što se jasno vidi iz konceptualnog primjera koji slijedi.  
 

Konceptualni primjer: Kojim putem će objekt 
krenuti? Na slici lijevo prikazano je tijelo koje se, 
poput zrakoplova na vodilici, giba jednoliko po 
kružnici. Tijelo je označeno točkom (•), a u 
trenutku kad se tijelo nalazi na položaju O 
iznenada se oslobađa tako da se može slobodno 
gibati. Na primjer, pretpostavimo da je uže koje 
drži avion na kružnoj putanji iznenada presječeno. 
Nameće se očito pitanje, hoće li se ovo tijelo sada 
(i) gibati duž ravne tangencijalne linije između 
točaka O i A ili (b) će se gibati duž kružnog luka 
između točaka O i P?  

 
Razmislimo! Prvi Newtonov zakon nudi objašnjenje. Prema ovom zakonu tijelo 
ostaje u stanju mirovanja ili nastavlja gibati stalnom brzinom (preciznije konstantnom 



brzinom duž ravna pravca). Kad se tijelo oslobodilo, na njega više ne djeluje nikakva 
sila. U slučaju zrakoplova, smjer gibanja ostaje nepromijenjen jer na njega ne djeluje 
sila. Dakle, ispravan je odgovor je (i), odnosno tijelo će se gibati duž ravne 
tangencijalne linije.  
 
Kao što konceptulani primjer govori, tijelo na slici bi putovalo tangencijalnom linijom 
te bi se pomaknuo u točku A. S druge strane, kad se tijelo giba po kružnici, ono bi u 
istom tom vremenu došlo do točke P. Možemo reći da je tijelo padalo duž spojnice 
AP kako bi moglo ostati na kružnici. S obzirom na to da je u granici malog kuta 𝜃 
spojnica AP usmjerena upravo prema središtu kruga u svakom trenutku, zaključujemo 
da je ubrzanje kod kružnog u svakom trenutku usmjereno prema središtu kruga. 
Budući da riječ "centripetalno" znači "gibanje prema središtu", ovo ubrzanje se naziva 
centripetalno ubrzanje. 
 
Centripetalno ubrzanje. Iznos: centripetalno ubrzanje 𝑎!  tijela koje se kreće 
brzinom 𝑣 na kružnoj putanji polumjera 𝑟 ima iznos  
  

                             𝑎! =
𝑣!

𝑟                  (5.2) 
 
Smjer: centripetalni vektor ubrzanja uvijek je usmjerava prema središtu kruga i 
kontinuirano mijenja smjer dok se objekt kreće. 
 
Centripetalna sila. Drugi Newtonov zakon govori da je ubrzano gibanje tijela 
posljedica sile koja dovodi do ubrzanja. Zbog toga kog jednolikog kružnog gibanja 
mora postojati sila dovodi do centripetalnog ubrzanja. Drugi Newtonov zakon da je 
sila u ovom slučaju umnožak mase tijela 𝑚 i njegovog ubrzanja 𝑣!/𝑟. Sila koja 
uzrokuje centripetalno ubrzanje naziva se centripetalnom silom i usmjerava se u istom 
smjeru kao i ubrzanje - to jest prema sredini kruga. 
 
Centripetalna sila. Iznos: centripetalna sila naziv za silu potrebne za održavanje 
predmeta mase 𝑚, koje se kreće brzinom 𝑣, na kružnoj putanji radijusa 𝑟, te iznosi 
 

𝐹! =
𝑚𝑣!

𝑟                  (5.3) 
 
Smjer: centripetalna sila uvijek usmjerava prema središtu kruga što znači da 
kontinuirano mijenja smjer dok se tijelo kreće. 
 
Uočimo da naziv "centripetalna sila" ne označava novu i zasebnu prirodnu silu. Izraz 
samo označava silu koja je u svakom trenutku usmjerena prema središtu kružne 
putanje. 
 
Satelit u kružnoj orbiti. Danas se u orbiti oko zemlje nalazi mnogo satelita. Oni u 
kružnim orbitama su primjer jednolikog kružnog gibanja. Poput aviona na vodilici, 
svaki se satelit održava na svojoj kružnom stazi centripetalnom silom. Gravitacijska 
privlačna sila Zemlje je centripetalna sila koja djeluje poput nevidljive vodilice za 
satelit. 
 



Postoji samo jedna brzina kojom se satelit može gibati 
da bi ostano u kružnoj orbiti s fiksnim polumjerom. Da 
bismo razumjeli pod kojim je uvjetom moguće kružno 
gibanje, razmotrimo gravitacijsku silu koja djeluje na 
satelit mase 𝑚 (slika desno). Budući da je gravitacijska 
sila jedina sila koja djeluje na satelit uvijek usmjerena 
prema središtu Zemlja, ona ima upravo svojstvo 
centripetalne sile, tj. umjerena je prema središtu 
kružnice. Stoga, koristeći Newtonov zakon gravitacije, 
imamo 
 

𝐹! = 𝐺
𝑚𝑀!

𝑟! =
𝑚𝑣!

𝑟   
 
gdje je 𝐺 gravitacijska konstanta, 𝑀! masa Zemlje, te 𝑟 udaljenost od centra Zemlje 
do satelita. Korištenjem gornje relacije za brzinu satelita 𝑣 dobivamo 
 

                         𝑣 =
𝐺𝑀!

𝑟               (5.4) 

 
Da bi satelit ostatao u orbiti polumjera 𝑟, brzina mora imati upravo ovu vrijednost. 
Imajte na umu da je polumjer 𝑟 orbite u nazivniku u jednadžbi (5.4). To znači da što 
je satelit bliži zemlji, to je manja vrijednost za 𝑟 te biti orbitalna brzina mora veća. 
 
Masa satelita 𝑚 se ne pojavljuje u jednadžbi (5.4). Prema tome, za određenu orbitu 
satelit s velikom masom ima istu orbitalnu brzinu kao i satelit s malom masom, 
premda je za podizanje satelita veće mase u orbitu potrebno je uložiti više napora.  
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Zadaci	sa	(*)	preuzeti	su	iz	udžbenika	Young	&	Freedman	(2011)	University	physics	with	modern	
physics	(rješenja	u	prilogu).	
Zadatke	pokušajte	riješiti	samostalno.	Sva	pitanja	šaljite	na	email:	abosilj@phy.hr	

1. Ana	i	Ivan	pokušavaju	pomaknuti	veliki	kvadar,	no	on	se	ne	pomiče.	Ivan	gura	kvadar,	a	Ana	
na	suprotnoj	strani	kvadra	vuče	konop	pričvršćen	na	kvadar.	Nacrtajte	vektore	koji	prikazuju	
sile	 koje	 djeluju	 na	 kvadar.	 Dobivenu	 sliku	 zovemo	 dijagram	 sila	 za	 promatrano	 tijelo.	 U	
dijagram	 sila	 crtaju	 se	 samo	 sile	 koje	 djeluju	 na	 to	 tijelo!	 Ne	 crtaju	 se	 sile	 kojima	 to	 tijelo	
djeluje	na	druga	 tijela	 i	ne	 crtaju	 se	druga	 tijela!	 (Rj.	Na	 lijevo:	 sila	 trenja	 između	podloge	 i	
kvadra;	 na	 desno:	 sila	 napetosti	 konopa	 vezanog	 za	 kvadar	 +	 sila	 kojom	 Ivan	 gura	 kvadar;	
gore:	sila	kojom	podloga	djeluje	na	kvadar;	dolje:	gravitacijsko	privlačenje	Zemlje	na	kvadar.)	
Kolika	je	ukupna	sila	koja	djeluje	na	kvadar?	(Rj.	nula)	

	
2. Knjiga	miruje	 na	 stolu.	Nacrtajte	 dijagram	 sila	 za	 knjigu.	 (Rj.	 dolje:	 gravitacijska	 sila	 kojom	

Zemlja	 djeluje	 na	 knjigu;	 gore:	 sila	 kojom	 podloga	 djeluje	 na	 knjigu.)	 U	 kakvom	 su	 odnosu	
iznosi	nacrtanih	sila?	(Rj.	Iznosi	sila	su	jednaki,	a	smjerovi	suprotni.)	Kolika	je	ukupna	sila	na	
knjigu?	(Rj.	ukupna	sila	je	nula	-	knjiga	miruje.)	Sada,	na	tu	knjigu	stavimo	knjigu	veće	mase.	
Nacrtajte	novi	dijagram	sila	za	svaku	knjigu.	Postoje	li	sile	jednakih	iznosa?	(Rj.	𝐹!" = 𝐺!,𝑁 =
𝐺! + 𝐹!",𝐹!" = 𝐹!",	1-donja	knjiga,	2-gornja.)	

	
3. Tijelo	klizi	stalnom	brzinom	niz	kosinu.	Nacrtajte	tijelo	na	kosini	(kosa	podloga	kosine	zatvara	

kut	𝛼	s	 horizontalom)	 i	 dijagram	 sila.	 Kolika	 je	 ukupna	 sila	 na	 tijelo?	 (Rj.	 nula.)	 Neka	 je	
koordinatni	sustav	usmjeren	tako	da	je	os	𝑥	duž	kosine,	a	os	𝑦	okomita	na	kosinu.	Nacrtajte	𝑥	i	
𝑦-komponentu	 svake	 sile!	 (Rj.	 Slika	 1.)	 U	 kakvom	 su	 odnosu	𝑥-komponente,	 a	 u	 kakvom	𝑦-
komponente?		

(Rj.	𝐺! = 𝐺 sin𝛼 = 𝐹!" ,𝐺! = 𝐺 cos𝛼 = 𝑁.)

4. Na	 kosini	 je	 kocka.	 Ruka	 pritišće	 kocku	 vertikalno	 prema	 dolje.	 Kocka	 miruje.	 Nacrtajte	
dijagram	 sila	 za	 kocku!	 U	 kakvom	 su	 odnosu	𝑥-komponente,	 a	 u	 kakvom	𝑦-komponente	
nacrtanih	sila?		

(Rj.	𝐺! + 𝐹! = 𝐹!" ,𝐺! + 𝐹! = 𝑁.)
	
5. Hokejski	 pak	 mase	0.16 𝑘𝑔 	miruje	 u	 točki	𝑥 = 0 	na	 horizontalnoj	 ledenoj	 površini.	 Od	

trenutka	𝑡 = 0 𝑠	do	𝑡 = 2 𝑠	igrač	primjenjuje	horizontalnu	 silu	od	0.25 𝑁	na	pak.	Gdje	 se	pak	
nalazi	u	𝑡 = 2 𝑠?	(Rj.	𝑥 = 3.125 𝑚.)	Ako	se	ista	sila	ponovo	primjeni	od	𝑡 = 5 𝑠	do	𝑡 = 7 𝑠,	gdje	
se	pak	nalazi	u	𝑡 = 7 𝑠?	(Rj.	𝑥 = 21.875 𝑚.)	Nacrtajte	dijagram	sila	za	pak	u	𝑡 = 1 𝑠	i	𝑡 = 3 𝑠.		

	
6. Nalazite	se	u	restoranu	u	vlaku	koji	vozi	stalnom	brzinom.	Odložili	ste	čašu	na	stol.	U	jednom	

trenutku	vlak	počne	kočiti	 stalnom	akcelerecijom	5 𝑚/𝑠!.	Koliki	mora	biti	 koeficijent	 trenja	
između	čaše	i	stola	da	čaša	ostane	mirovati	na	stolu?	(Rj.	0.51)	

	
7. Na	nit	duljine	1 𝑚	obješena	je	kugla	mase	1 𝑘𝑔.	Kugla	se	vrti	stalnom	brzinom	u	horizontalnoj	

ravnini	tako	da	kut	koji	nit	zatvara	sa	vertikalom	iznosi	30∘.	Nacrtajte	dijagram	sila	za	kuglicu.	
(Rj.	 na	 kuglicu	 djeluju	 dvije	 sile:	𝐺	i	𝑇.	 Zbroj	 te	 dvije	 sile	 je	 centripetalna	 sila	 na	 Slici	 2	
označena	 crvenom	 strelicom	 -	 smjer	 od	 kuglice	 prema	 središtu	 kružnice,	 iznos	!!

!

!
.	 Vrijedi	

𝑇 cos𝛼 = 𝐺,𝑇 sin𝛼 = !!!

!
.)	 Izračunajte	 silu	 napetosti	 niti.	 (Rj.	 11.33 𝑁 .)	 Izaberite	 tri	

proizvoljne	 točke	na	putanji	 kuglice	 i	nacrtajte	vektor	brzine	u	 tim	 točkama.	Koliki	 je	 iznos	
vektora	brzine	u	tim	točkama?	(Rj.	1.68 𝑚/𝑠)	
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Slika	2	
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