
 

KROŽENJE 
Kroženje je gibanje po krožnici. Lego točkastega telesa v poljubnem času t 
opišemo tako, da podamo: 

 kot  (grška. črka fi), za katerega se zasuka polmer r (radij) v času t ; 

 lok l, ki ga telo opiše v času t ; 

 trenutni koordinati telesa v narisanem koordinatnem sistemu 

Kot  merimo v radianih, ki pa jih v računih ne pišemo. 
Hitrost telesa ima v vsakem trenutku smer tangente na krog. Pri kroženju se smer 
hitrosti neprestano spreminja. 

Enakomerno kroženje 

Velikost hitrosti v se med gibanjem ne spreminja. Telo opiše v enakih časih enako velike loke.  
V času t opiše lok l : 

l = v t 

Hitrosti v pravimo tudi obodna hitrost. Pri enakomernem kroženju telo opiše v enakih časih tudi enako velike 

kote. Telo se v času t zavrti za kot  : 

 = ω t 
Količina ω (gr. črka omega) se imenuje kotna hitrost. 

ω = /t  ,   ω [ 1/s ] 
Kotna hitrost je kot, za katerega se telo zavrti v eni sekundi. Pri enakomernem kroženju je kotna hitrost 
konstantna. Zveza med hitrostjo in kotno hitrostjo je naslednja: 

v = ω r 

Točkasto telo napravi en obhod (ali en vrtljaj), ko je opisani lok enak obsegu kroga, po katerem kroži. Drugače 

povedano, ko se zasuka za polni kot = 360° = 2π radianov. Število več obhodov označimo z N. 
Čas, potreben, za en obhod, se imenuje obhodni čas - t0.  

Število obhodov (ali vrtljajev) v časovni enoti je frekvenca -  (gr. črka ni): 

 = N/t  = 1/t0   ,     [ 1/s = 1Hz ] 
Pri enakomernem kroženju sta obhodni čas in frekvenca konstantni količini (se ne spreminjata). Kotna hitrost je 
premo sorazmerna s frekvenco in obratno sorazmerna z obhodnim časom: 

ω  =  2π   =  2π/ t0 
Pospešek pri enakomernem  kroženju 
Smer hitrosti enakomerno krožečega telesa se neprestano spreminja.  
Telo ima radialni pospešek - ar, ki ima smer radija in kaže proti središču kroženja. Imenujemo ga tudi centripetalni 
pospešek. Pri enakomernem kroženju se smer radialnega pospeška spreminja, njegova velikost pa je ves čas 
stalna (enaka). 

Kroženje – vaje/naloge 
S črno barvo so zapisani minimalni standardi znanja, z modro temeljni, z rdečo pa zahtevnejši. 
1. Kaj je frekvenca kroženja? 
2. Definiraj obodno hitrost. 
3. Katere sile nastopajo pri kroženju? Nariši. 
4. Kaj je kotna hitrost? 
5. V katerih enotah merimo frekvenco? Kaj pa obhodni čas? 
6. Luna kroži okrog Zemlje po krožnici s polmerom 380 000 km. Obhodni čas Lune je 28 dni. 
Kolikšna je frekvenca kroženja Lune, obodna hitrost Lune in kotna hitrost Lune? 
7. Na gramofonu nastavimo vrtenje na 33 obratov na minuto. 

a. Katero količino smo pri tem nastavili? Pretvori v osnovno enoto. 
b. Kolikšen je obhodni čas? 
c. Kolikšna je frekvenca? 
d. Kolikšna je obodna hitrost točke na obodu plošče, če je premer plošče 30 cm? 
e. Kolikšna je obodna hitrost točke na sredini iste plošče? 

8. Telo naredi v 15 sekundah 3 obhode. Kolikšen je obhodni čas? 

9. Kolikšna je krožilna hitrost točke na obodu kolesa s premerom 60 cm, če je njegov obhodni čas 1,5 s ? 

10. Kolikšen je radij kolesa, ki ima na obodu krožilno hitrost 20 m/s pri obhodnem času 0,2 s? 

11. Ana se vozi na vrtiljaku s hitrostjo 2,8 m/s. V 3 minutah naredi 36 krogov.  

 Kolikšna je frekvenca njenega gibanja? 

 Koliko je njen sedež oddaljen od središča vrtiljaka? 
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