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• Momentum (Çarpışma)







Güç
Güç, iş  yapılmahızının bir ölçüsüdür. Tanımın 
denklemi

Şekildeki durum için yapılan iş mgh 
olacaktır. Buna potansiyel enerji 
denir. Yani cismin ya konumlarından 
yada şekillenimlerinden dolayı iş 
yapabilirlerse böyle cisimlerin 
potansiyel enerjiye sahip olduğunu 
söyleriz. Dolayısıyle t süre sonun da 
harcanan güç mgh/t olur.



Kinetik Enerji
• Bir cisim iş yapabiliyorsa, 

cismin enerjiye sahip 
olduğunu söyleriz. 
Hareketinden dolayı bir 
cisim sahip olduğu 
enerjiye Kinetik enerji 
diyoruz. Bir v hızı ile 
hareket eden m kütleli bir 
cismin kinetik enerjisi



Net Kuvvet için İş-Enerji İlişkisi
• Fnet’in cisim 

üzerinde yaptığı iş, 
cismin kinetik 
enerjideki 
değişimine eşittir:



Enerjinin Korunumu Yasası
• Enerjine yaratılabilir ne de yok 

edilebilir. Enerjinin bir biçimde bir 
azalma olursa, başka biçimlerinde eşit 
bir artış olur. Bu ifadeye enerjinin 
korunumu yasası denir. Bir sisteme 
dışardan etkiyen korunumsuz 
kuvvetler tarafından yapılan iş, 
kinetik enerjideki değişim artı 
potansiyel enerjideki değişim artı ısıl 
enerjideki değişime eşittir:

∆" + ∆$ + ∆%& = 0





• Bir adam bir cismi yatayla 30’lik bir açıda F=50 N büyüklüğünde bir 
kuvvet ile çekiyor. Cisim yataya doğru 3m yer değiştirdiğinde kuvvetin 
cisim üzerinde yaptığı işi hesaplayınız.

Örnek:



Örnek :
• Başlangıçta durgun olan 6 kg’lık bir blok, 12 N’luk sabit, yatay bir 

kuvvetle yatay sürtünmesiz bir yüzey boyunca çekilmektedir. Blok 
3m’lik bir uzaklığa hareket ettikten sonra hızını bulunuz.



Örnek:
• Şekilde görülen 10 kg kütleli bir top 50 metre  kadar yükseklikten 

bırakılmıştır.
• a) Hava direncini ihmal ederek, yerden 10 metre-yükseklikte iken 

topun süratini bulunuz.
• b) Top ilk 50 metre yüksekliğinden bırakıldığı anda bir 10 m/s lik ilk 

süratine sahip ise, topun 10 metre-deki süratini hesaplayınız.



Doğrusal Momentum (Çarpışma)
•Kavrama Soruları
• 1- Bir sistemin momentumu ne zaman korunur?
• 2- Sürtünme her zaman istenmeyen bir etkimidir?
• 3- Uzayda(boşlukta) astronotlar nasıl hareket ederler 

(yerdeğiştirirler)?



Doğrusal Momentum Tanımı
• Doğrusal momentum (“moment” ile karıştırılmamalıdır!), bir doğru 

boyunca hareket eden bir cismin hareket miktarının (taşıdığı 
hareketin) bir ölçüsüdür. Daha sonraki derlerde göreceğimiz gibi eğer 
cismin hareketi bir eksen etrafında oluyorsa cismin bu eksen 
etrafındaki hareket miktarını belirlemek için de açısal momentum 
tanımı yapılır.
• Bir parçacığın doğrusal momentumu, eğer cismin hızı v ve kütlesi m 

ise, kütle ve hızın çarpımı olarak tanımlanır.



• Momentum p=mv şeklinde ifade edilir. Hız, v, vektörel olduğundan, p 
momentum da vektörel bir niceliktir ( Bir vektörün skaler ile çarpımı 
hatırlanırsa, (skaler.vektör=vektör).
• Momentüm vektörünün yönü hız ile aynı yönlüdür. 
• SI birim sisteminde birimi ise kg.m/s dir.
• Nasıl ivme cismin hızındaki artışın, enerji de iş yapabilmenin bir ölçüsü 

ise, momentum da bir cismin sahip olduğu hareket miktarının 
ölçüsüdür.
• !"#$ = !&'( Momentumun korunumu. 



• 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. Dolayısı ile 
sağduyusal olarak bunu bildiğimiz için her zaman hızı yavaş da olsa bir 
kamyonun üzerimize gelmesini istemeyiz ama kelebek için bunu 
fazlaca önemsemeyiz.



Örnek:
• Uçan astronot: Bir astronotun kütlesi 70 kg, giydiği elbisenin 

ağırlığı ise 1kg’dır. Astronot elbisesini 20 m/s’lik bir hızla 
atarsa astronotun hızı ne olur?



İmpulse
• Bir parçacığın üzerine etkiyen F kuvvetinin impulsu (I), bu kuvvetin 

sebep olduğu parçacığın momentumundaki değişime eşittir.
• Eğer kuvvet zamanla değişmiyor ise impulse eşitliğini
• I=FΔt
• şeklinde yazabiliriz.



Örnek:
• İki arabanın çarpışması: Trafik ışığında durmakta olan 1800 kg kütleli 

bir arabaya 900 kg kütleli küçük bir araba arkadan çarpar ve iki araba 
birlikte sürüklenir. Çarpışmadan önce küçük arabanın hızı 200 m/s ise, 
çarpışmadan sonra birleşik kütlenin (arabaların) sürüklenme hızı ne 
olur?



Bir Boyutta Esnek ve Esnek 
Olmayan Çarpışmalar
• Esnek Çarpışma: Toplam momentum ve toplam kinetik 

enerjinin çarpışmadan önce ve sonra sabit kaldığı 
çarpışmadır.
• Esnek Olmayan Çarpışma: Momentumun korunduğu halde 

toplam kinetik enerjinin çarpışmadan önce ve sonra aynı 
olmadığı çarpışmadır.
• Tamamen Esnek Olmayan Çarpışmalar: Çarpışma 

sonrasında çarpışan kütlelerin birbirlerine yapışarak ortak bir 
v hızı ile hareket ettikleri çarpışmadır.


