Doğrusal Momentum ve Korunumu!
𝑣 hızı ile hareket eden 𝑚 kütleli bir parçacığı doğrusal
momentum
kütle
vemhızının
olarak tanımlanır.
Momentum vektörel bir niceliktir
v hızı
ile hareket
eden
kütleliçarpımı
bir parçacığın
doğrusal momentumu

ve hızın
olarak
tanımlanır.!
ve yönü hız vektörünün yönü ile aynıdır. Momentumkütle
vektörü
𝑝 ile çarpımı
sembolize
edilir.
SI birim sisteminde birimi 𝑘𝑔 𝑚 𝑠’ dir.

Momentum vektörel bir
niceliktir ve yönü hız
vektörü ile aynıdır! !
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Nasıl ivme cismin hızındaki artışın, enerji de iş yapabilmenin bir ölçüsü ise, momentum da bir cismin sahip olduğu hareket miktarının
ölçüsüdür.
Momentum kavramını daha iyi anlamak için aynı hıza sahip olan bir kelebek ile bir kamyonu düşünelim. Bu iki cisim aynı hıza sahip olmalarına
karşın, karşılarına çıkabilecek herhangi bir cisme verebilecekleri zarar oldukça farklıdır. Bu farkın nedeni, kütlelerinden dolayı taşıdıkları
hareket miktarının farklı oluşundandır.

Parçacığın hızı üç boyutlu ise;!

px=mvx

;

py=mvy

;

pz=mvz!

Bir parçacığın doğrusal momentumunun değişme hızı (zamana göre
türevi) parçacığa etki eden net kuvvete eşittir. !

MOMENTUM-İTME DENKLEMİ
Taşınan hareket miktarı ile yani momentum ile kuvvet arasındaki ilişkiye bakacak olursak;
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şeklinde olduğunu görürüz. Bu, bir parçacığın doğrusal momentumunun değişim hızının parçacığa etkiyen kuvvete eşit olduğunu ifade eder. Bu
durumda bir parçacığın üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise parçacığın momentumunun zamanla değişimi sıfır olur yani momentumu korunur
ve değişmez. Aynı şekilde eğer bir parçacığa etki eden bir net kuvvet var ise parçacığın momentumu bu kuvvete ve etki ettiği süreye bağlı olarak
değişir. Kuvvetin ve kuvvetin uygulanma süresinin neden olduğu bu değişime itme (𝐼 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝐽) adı verilir.
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elde edilir.

Bu momentum-itme denklemidir ve tek bir parçacığın kuvvet etkisi altındaki momentum değişimini gösterir. O nedenle sistemde kaç parçacık
var ise her biri için birer tane olmak üzere parçacık sayısı kadar momentum-itme denklemi yazılabilir. Burada;
𝐹!"# ∆𝑡

𝑖𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖𝑟.
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bu denklemin tek bir parçacık için yazılacağı asla

unutulmamalıdır. Hızların ve itmenin vektör oldukları ve işlem yapılabilmesi için birim vektör notasyonunda yazılmış olmaları gerekliliği asla
unutulmamalıdır.

ÇARPIŞMALAR
Çarpışan cisimlerin sayısından, hareket doğrultularından ve diğer tüm çarpışma öncesi parametrelerden bağımsız olmak üzere iki çeşit
çarpışma mevcuttur. Çarpışmaların tamamı için ortak tek özellik her koşulda çarpışmadan önceki toplam momentumun çarpışmadan
sonraki toplam momentuma eşit olması gerekliliğidir. hiçbir durumda momentum kaybı söz konusu değildir ve momentum daima
korunur.
v Esnek Çarpışmalar
ü Çarpışmada toplam momentum korunur.
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ü Çarpışmada kinetik enerji kaybı olmaz.
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§

Burada ... ... ... çarpışmaya dahil olası diğer parçacıkların momentumlarını/kinetik enerjilerini temsil eder.

§

Bu denklem tek bir parçacık için değil tüm sistem için (çarpışmaya giren tüm parçacıklar dahil edilerek) yazılmalıdır.
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v Esnek Olmayan Çarpışmalar
ü Çarpışmada toplam momentum korunur.
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ü Çarpışmada kinetik enerji kaybı olur.
Δ𝐾 ≠ 0
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§

Burada ... ... ... çarpışmaya dahil olası diğer parçacıkların momentumlarını/kinetik enerjilerini temsil eder.

§

Bu denklem tek bir parçacık için değil tüm sistem için (çarpışmaya giren tüm parçacıklar dahil edilerek) yazılmalıdır.

§

Kayıp kinetik enerji, sistemin toplam kinetik enerjisindeki azalmayı (ısıya, gürültüye, deformasyona vb. dönüşen enerjiyi temsil
ettiğinden negatiftir. Sistemin çarpışmadan sonraki toplam kinetik enerjisinden çarpışmadan önceki toplam kinetik enerjisi çıkarılarak
belirlenebilir.

1.

Büyük bir kuvvetin uygulandığı cisim üzerinde yarattığı ivme küçük bir kuvvetinkine göre her zaman daha büyük müdür? (c)
(a) Evet, her zaman (b) hayır, asla (c) uygulama zamanına bağlı (d) evet, eğer uygulama doğrultuları aynı ise (e) evet, eğer paralel
doğrultularda hareket ediyorlar ise.

2.

Sağa doğru 6𝑚/𝑠’lik süratle hareket eden 5𝑘𝑔 kütleli bir oyuncak araba beton bir duvara çarpar ve 2𝑚/𝑠’lik süratle geri teper.
Oyuncak arabanın momentumundaki değişim ne kadardır?
(a) 0 (b) 40 kg m/s (c) 240 kg m/s (d) 230 kg m/s (e) 210 kg m/s

3.

57𝑔 kütleli bir tenis topu oyuncuya 21𝑚/𝑠 süratle gelmektedir. Oyuncu topu 25𝑚/𝑠 süratle geri gönderir. Top, raketle 0.06𝑠
temasta kalmış ise raketin topa uyguladığı ortalama kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
(a) 22.6 N (b) 32.5 N (c) 43.7 N (d) 72.1 N (e) 102 N

4.

Bir cismin momentumu 4 kat artmıştır. Bu cismin kinetik enerjisi hangi oranda değişmiştir?
(a) 16 (b) 8 (c) 4 (d) 2 (e) 1

5.

Bir cismin kinetik enerjisi 4 kat artmıştır. Bu cismin momentumunun büyüklüğündeki değişim hangi?
(a) 16 (b) 8 (c) 4 (d) 2 (e) 1

6. İki cismin momentumları eşit ise kinetik enerjileri de eşit midir?
(a) Evet, her zaman (b) hayır, asla (c) sadece süratleri eşit olduğu zaman (d) ayni doğrultuda hareket ediyor iseler

7. Kinetik enerjileri eşit iki cismin momentumları da eşit midir?
(a) Evet, her zaman (b) hayır, asla (c) kütleleri eşit olduğu zaman (d) kütleleri eşit ve hareket doğrultuları aynı olduğu zaman (e)
hareket doğrultuları paralel olduğu zaman
8.

Bir buz pateni sporcusu sürtünmesiz buz üzerinde hareketsiz durmaktadır. Arkadaşı sporcuya doğru bir frizbi fırlatır, aşağıdakilerden
hangisinde sporcuya transfer edilen momentum en büyüktür?
(a) Sporcu frizbiyi yakalar ve tutar. (b) Sporcu frizbiyi anlık olarak yakalar ve düşey olarak aşağı bırakır. (c) Sporcu frizbiyi anlık
olarak tutar ve arkadaşına geri fırlatır.

9. Kütleleri farklı iki parçacık durgun halden harekete başlar. Eşit mesafe boyunca ikisine de aynı net kuvvet etki eder. Bu iki
parçacığın kinetik enerjileri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(a) Kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi de daha büyüktür. (b) Kütlesi küçük olanın kinetik enerjisi daha büyüktür. (c) Parçacıkların
kinetik enerjileri eşittir. (d) Veriler yetersiz, kıyaslama yapılamaz.
10. Kütleleri farklı iki parçacık durgun halden harekete başlar. Eşit mesafe boyunca ikisine de aynı net kuvvet etki eder. Bu iki
parçacığın momentumları arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(b) Kütlesi büyük olanın momentum da daha büyüktür. (b) Kütlesi küçük olanın momentumu daha büyüktür. (c) Parçacıkların
momentumları eşittir. (d) Veriler yetersiz, kıyaslama yapılamaz.
11. Dikey olarak yukarıya doğru fırlatılan bir top geri serbest düşme yapar ve ahşap zeminden geri seker. Topun sporcu tarafından yukarı
fırlatılmasından, topun yerden sektikten sonra ulaştığı maksimum yüksekliğe kadar momentumun korunduğu en küçük sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
(a) top (b) top ve oyuncu (c) top ve ahşap zemin (d) top ve Dünya (e) momentum korunmamıştır

12. Sürtünmesiz yatay bir zeminde 2𝑚/𝑠 süratle sağa doğru hareket eden 3𝑘𝑔 kütleli bir cisim, başlangıçta 4𝑚/𝑠 süratle sola doğru
hareket eden 2𝑘𝑔 kütleli başka bir cisimle kafa kafaya çarpışır ve iki cisim yapışır. Çarpışmadan sonrası için aşağıdaki önermelerden
hangisi doğrudur?
(a) Sistemin kinetik enerjisi 20 J’dür. (b) Sistemin momentumu 14 kg m/s’dir. (c) Sistemin kinetik enerjisi 5 J’dan büyük fakat 20
J’dan küçüktür. (d) Sistemin momentumu 22 kg m/s’dir. (e) Sistemin momentum çarpışmadan önceki momentumundan küçüktür
14. v sürati ile hareket eden m kütleli bir araba 2m kütleli durmakta olan bir kamyonete arkadan çarpar ve oluşan araba-kamyonet enkazı
çarpışmadan sonra birlikte hareket eder. Çarpışma elastik değil ise, çarpışmadan sonra araba-kamyonet sisteminin sürati
aşağıdakilerden hangisidir?
(a) v (b) v/2 (c) v/3 (d) 2v (e) hiçbiri.

Problem 1:
15 𝑘𝑔’ lık bir jimnastik topu 20 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡 süratle buz üzerinde hareketsiz duran bir
bayana fırlatılmıştır. Bayan topu yakalar ve yakaladığı anda topla birlikte buzda kaymaya
başlar.
a) Çarpışmadan sonra bayanla birlikte topun hızını belirleyiniz. (𝑐: 1.11𝚤𝑚/𝑠)
b) Çarpışma 0,2 𝑠 sürmüşse

topun

bayana

uyguladığı

ortalama

kuvvetin

büyüklüğünü bulunuz. (𝑐: 333𝑁)

Problem 2:
Bir sporcu bir beyzbol topunu 3g’ lık bir merminin 1500 m/s süratte kazanacağı momentumla attığını söylüyor. Söylediği
doğru ise 0,145 kg kütleli topun sürati ne olur? (𝑐: 31𝑚/𝑠)

Problem 3:
Bir tenis oyuncusuna 𝑚 = 0,06𝑘𝑔 kütleli tenis topu yatay olarak 50 m/s hızla gelir ve
bu oyuncu gelen topu yatay ve zıt yönde 40 m/s hızla gönderir.
a) Raketin topa uyguladığı itme nedir? (𝑐: − 5,4𝚤 𝑘𝑔𝑚/𝑠)
b) çarpışma 0,1 s sürmüşse raketin topa uyguladığı ortalama kuvvet nedir? (𝑐: − 54𝚤 𝑁)

Problem 4:
Buz üzerinde hareketsiz bekleyen 𝑚 = 70𝑘𝑔 kütleli bir buz hokeyi kalecisi
kendisine atılan 35 𝑚 𝑠 sürate sahip 𝑚 = 0,15𝑘𝑔 kütleli hokey topunu
yakalıyor.
a) Kalecinin geri tepme süratini hesaplayınız. (𝑐: 7,48 10!! 𝑚/𝑠)
b) Çarpışma sırasında kaybolan kinetik enerjiyi hesaplayınız. (𝑐: − 91,7 𝐽)
c) Çarpışma esnek mi, esnek değil mi belirtiniz. (𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙)

Problem 5:
Bir buz dansı şovunda, 𝑚 = 60 𝑘𝑔 kütleli bir buz pateni dansçısı
havaya seker ve durgun halde bekleyen 𝑚 = 75𝑘𝑔 kütleli partneri
tarafından yakalanır.
a) 𝑚 = 60𝑘𝑔 kütleli dansçının yakalanmadan hemen önce
hızının yatay bileşeninin 4 𝑚 𝑠 ve yüzeyin sürtünmesiz
olduğunu kabul ederek ikilinin son süratlerini belirleyiniz.
(𝑐: 1,78 𝑚/𝑠)
b) Çarpışmada kaybolan kinetik enerji miktarını belirleyiniz. (𝑐: − 266,13 𝐽)
c) Çarpışmanın esnek mi, esnek olmayan çarpışma mı olduğunu belirtiniz. (𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙)

Problem 6:
Bir buz gösterisi sırasında, kendisi hareketsiz olan 𝑚 = 80𝑘𝑔 kütleli bir
palyaço oyuncak bir halteri 10 𝑚 𝑠 sürat ile ileri fırlatıyor. Palyaçonun
buz patenleri sürtünmesiz hareket etmesine olanak sağlıyor ve bu
fırlatmadan sonra palyaço geriye doğru 0,5 𝑚 𝑠’ lik bir sürat kazanıyor.
a) Oyuncak halterin kütlesini hesaplayınız. (𝑐: 4𝑘𝑔)
b) Palyaçonun kazandığı kinetik enerjiyi hesaplayınız. (𝑐: 10𝐽)
c) Palyaçonun kazandığı kinetik enerji nereden gelmiştir açıklayınız.
(Newton’un 3 yasasına göre halterden kazandığı itmenin neticesidir.)

Problem 7:
İki futbol oyuncusu maç sırasında çarpışıyorlar. Çarpışmadan önce,
𝑚 = 65𝑘𝑔 kütleli oyuncu sağa doğru 6 𝑚 𝑠 sürate sahipken, 𝑚 =
115𝑘𝑔 kütleli oyuncu sola doğru 3,5 𝑚 𝑠 sürate sahiptir.
a) İki oyuncu çarpışmadan sonra birlikte hareket ediyorlar ise
sahip oldukları ortak hızı belirleyiniz. (𝑐: − 0.07𝚤 𝑚/𝑠)
b) Çarpışmada

oluşan

(𝑐: 𝐼! = −394.55 𝚤 𝑘𝑔

!
!

itmeleri

belirleyiniz.
!

𝑣𝑒 𝐼! = 394.55 𝚤 𝑘𝑔 ! )

c) Çarpışma 0,2𝑠 sürmüş ise her iki oyuncunun birbirine uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğünü belirleyiniz. (𝑐: 1972,75 𝑁)
d) Çarpışmada meydana gelen kinetik enerji kaybını belirleyiniz. (𝑐: − 1873,93 𝐽)
e) Çarpışma esnek mi, değil mi açıklayınız. (𝑐: 𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙)

Problem 8:
𝑚 = 60𝑘𝑔 kütleli bir jimnastik sporcusu bir gösteri sırasında 5 𝑚 𝑠 sürat ile dikey
doğrultuda bir trambolin üzerine düşer ve 4 𝑚 𝑠 süratle dikey doğrultuda geri seker.
a) Trambolinin sporcuya uyguladığı itmeyi belirleyiniz. (𝑐: 540 𝚥 𝑘𝑔𝑚/𝑠)
b) Çarpışma 0,5𝑠 sürmüş ise trambolinin sporcuya uyguladığı ortalama kuvveti
belirleyiniz. (𝑐: 1080 𝚥 𝑁)
c) Çarpışmada meydana gelen kinetik enerji kaybını belirleyiniz. (𝑐: − 270 𝐽)
d) Çarpışma enek mi, esnek değil mi açıklayınız. (𝑒𝑠𝑛𝑒𝑘 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙)

Problem 9:
𝑚 = 90𝑘𝑔 kütleli bir hokey oyuncusu 𝑚 = 0,15𝑘𝑔 kütleli bir hokey topuna 45 𝑚 𝑠 sürat
verecek şekilde vuruyor. Vuruştan önce her ikisi de durgun ise, hokey topu 15𝑚 ilerisindeki
kaleye ulaştığında hokey oyuncusu ne kadar gerilemiş olur? (𝑐: 0,02𝑚 = 2𝑐𝑚)

Problem 10:
2007 Fransa açık tenis turnuvasında, Venus Williams 58 𝑚 𝑠 lik servisi ile kadınlar karşılaşmaları için en
yüksek servis süratini kaydetti. Topun rakete geliş hızının ihmal edilebilir ve çarpışmadan sonraki hızının da
58 𝑚 𝑠 olduğunu dikkate alarak 5𝑚𝑠 süren çarpışmada Venus William’ sın raketinin 0,057𝑘𝑔 kütleli tenis
topuna uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğünü belirleyiniz. (𝑐: 661,2𝑁)

