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• Bu bölümü çal›flmaya bafllamadan önce vektörel büyüklüklerin toplanmas›n›, 
ivmenin tan›m› ile Newton’un II. ve III. Hareket Kanunu’nu yeniden çal›flman›z 
yararl› olacakt›r.

Bu bölümü çal›flt›¤›n›zda ;

• Momentum ve itme kavramlar›n› ö¤renecek,

• Cisimlerin çarp›flma sonucu kenetlenmesiyle oluflan sistemin hareketini 
kavrayacak,

• Momentumun korunumu yasas›n› bilecek, 

• Roketlerin çal›flma prensiplerini ö¤reneceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

☞

✍
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               F = m a
ba¤›nt›s›ndaki ivme (a) yerine efliti olan   Δv/Δt   yaz›l›rsa, 

               F = m Δv
Δt

               F . Δt = mΔv       elde edilir.

    

               F = m a
ba¤›nt›s›ndaki ivme (a) yerine efliti olan   Δv/Δt   yaz›l›rsa, 

               F = m Δv
Δt

               F . Δt = mΔv       elde edilir.

    

               F = m a
ba¤›nt›s›ndaki ivme (a) yerine efliti olan   Δv/Δt   yaz›l›rsa, 

               F = m Δv
Δt

               F . Δt = mΔv       elde edilir.

    

1- ‹MPULS (‹TME)

Newton’un II. Hareket Kanunu (dinami¤in temel prensibi) olarak ifade etti¤imiz 

Bu ba¤›nt›ya göre,  m kütleli bir cisme Δt süreyle F kuvvetinin uygulanmas›na
(FΔt çarp›m›na ) impuls (itme) denir.

Kuvvet vektörel büyüklüktür. Dolay›s› ile itmede vektörel büyüklük olup
kuvvet ile ayn› yönlüdür.  Bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyorsa toplam itme,
itmelerin cebirsel toplam›na eflittir.

Toplam itme = ∑F . Δt = F1Δt1 + F2Δt2 + ......  + Fn Δtn’ dir.

Toplama ifllemi yap›l›rken bir yöndeki kuvvetlerin iflareti pozitif  (+) z›t yönlü
kuvvetlerin iflareti negatif  (- ) al›n›r.

Tablo 2.1 : Birim tablosu

Grafik 2.1’deki kuvvet - zaman  grafiklerinin alt›ndaki alan toplam itmeye eflittir.

Toplam itme = F . Δt Toplam itme = F1Δt1 - F2Δt2 Toplam itme = ∑F . Δt

(a) (b) (c)
Grafik 2.1 : Kuvvet-zaman grafikleri

Nicelik Kuvvet Zaman de¤iflimi ‹tme (‹mpuls)

Sembol F Δt F.Δt

Birim N s N.s
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2- MOMENTUM (Lineer Momentum)

Bu kitapta bir do¤ru boyunca hareket eden cisimlerin momentumu 
(Lineer momentum) incelenecektir. Aç›sal momentumla kar›flt›r›lmamal›d›r.

Bir cismin kütlesiyle h›z›n›n çarp›m›na o cismin  momentumu veya hareket
miktar› denir. Momentum, 

H›z  vektörel bir büyüklüktür. Dolay›s›yla momentumda vektörel bir büyüklük
olup, h›z vektörü ile ayn› yöndedir.

Tablo 2.2 : Birim tablosu

Grafik 2.2’deki momentum - zaman  grafi¤inde do¤runun e¤imi cisme etkiyen
kuvveti (net kuvvet) verir.

ÖRNEK 1
18 km/h h›zla hareket eden 1200 kg kütleli bir kamyonla eflit momentuma sahip

olabilmesi için, 800 kg kütleli bir otomobilin h›z› kaç m/s olmal›d›r?

ÇÖZÜM

P = mv 'dir.

E¤im = tan α  = ΔP
Δt

  = F

ΔP = F . Δt
Momentum de¤iflimi itmeye eflittir. 

Grafik 2.2 : Momentum-zaman grafi¤i

vkam = 18 km/h = 18000 m
3600 s   = 5 m/s

    

Nicelik Kütle H›z Momentum

Sembol m v P

Birim kg m/s kg.m /s
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Kamyon ve otomobilin momentumlar› eflit olaca¤›ndan.

3- ‹K‹ C‹SM‹N ÇARPIfiMASINDA MOMENTUM DE⁄‹fiMELER‹

Duran ‹ki Cismin Etkileflmesi
S›k›flt›r›lm›fl bir yay›n etkisindeki eflit kütleli iki deney arabas› (fiekil 2.1.a),

serbest b›rak›ld›¤›nda z›t yönde hareket ettikleri,  Δt kadar sonra yer de¤ifltirmelerinin
eflit oldu¤u görülür (fiekil 2.1.b).

a
Etkileflmeden önce

P1 = 0
P2 = 0

b
Etkileflmeden sonra

fiekil 2.1 : Momentum de¤iflimleri

Δx1 = -Δ  x2  eflitli¤inde de¤erler yerine yaz›l›rsa,

v′1Δt = - v′2 Δt'den,

v′1 = -v ′2     bulunur. Eflitli¤in her iki taraf›   m   ile çarp›l›rsa,

mv′1 = -mv ′2 

P′1 = -P′2     olur.

-  iflaretinin yönü belirtti¤ini hat›rlay›n›z. 

   

Δx1 = -Δ  x2  eflitli¤inde de¤erler yerine yaz›l›rsa,

v′1Δt = - v′2 Δt'den,

v′1 = -v ′2     bulunur. Eflitli¤in her iki taraf›   m   ile çarp›l›rsa,

mv′1 = -mv ′2 

P′1 = -P′2     olur.

-  iflaretinin yönü belirtti¤ini hat›rlay›n›z. 

   

Δx1 = -Δ  x2  eflitli¤inde de¤erler yerine yaz›l›rsa,

v′1Δt = - v′2 Δt'den,

v′1 = -v ′2     bulunur. Eflitli¤in her iki taraf›   m   ile çarp›l›rsa,

mv′1 = -mv ′2 

P′1 = -P′2     olur.

-  iflaretinin yönü belirtti¤ini hat›rlay›n›z. 

   

Δx1 = -Δ  x2  eflitli¤inde de¤erler yerine yaz›l›rsa,

v′1Δt = - v′2 Δt'den,

v′1 = -v ′2     bulunur. Eflitli¤in her iki taraf›   m   ile çarp›l›rsa,

mv′1 = -mv ′2 

P′1 = -P′2     olur.

-  iflaretinin yönü belirtti¤ini hat›rlay›n›z. 

   

Δx1 = -Δ  x2  eflitli¤inde de¤erler yerine yaz›l›rsa,

v′1Δt = - v′2 Δt'den,

v′1 = -v ′2     bulunur. Eflitli¤in her iki taraf›   m   ile çarp›l›rsa,

mv′1 = -mv ′2 

P′1 = -P′2     olur.

-  iflaretinin yönü belirtti¤ini hat›rlay›n›z. 

   

Δx1 = -Δ  x2  eflitli¤inde de¤erler yerine yaz›l›rsa,

v′1Δt = - v′2 Δt'den,

v′1 = -v ′2     bulunur. Eflitli¤in her iki taraf›   m   ile çarp›l›rsa,

mv′1 = -mv ′2 

P′1 = -P′2     olur.

-  iflaretinin yönü belirtti¤ini hat›rlay›n›z. 

   

P1 =0
P2 = 0

P′1 = mv′1
P′2 = mv′2

Pkam = Poto
mkam . vkam = moto . voto

voto = mkam
moto

 . vkam  = 1200
800

  . 5   
voto = 7,5 m/s
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a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp›flmas›
I. m1 = m2 ise

Cisimlerin kütleleri eflit oldu¤undan merkezî çarp›flma sonras› duran cisim,
çarpan cismin h›z› kadar h›z kazan›r ve bu h›zla hareket eder (fiekil 2.3).  

Bileflke momentumun çarp›flmadan sonra yönü, do¤rultusu ve büyüklü¤ü de¤iflmez. 

II. m1 > m2 ise

fiekil 2.4’te m1 > m2 oldu¤unda merkezî çarp›flma sonras› m2 kütlesinin h›z›n›n,

m1 kütlesinin ilk h›z› yönünde oldu¤u görülmektedir.

Çarp›flmadan önce                               Çarp›flmadan sonra
fiekil 2.4 : Kütleleri farkl› hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezî çarp›flmas›

      →P1                         m1 = m2 = m                   →P′2
Çarp›flmadan önce                                               Çarp›flmadan sonra

fiekil 2.3 : Eflit kütleli hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezî  çarp›flmas›

                                                                              →P′1                 →P′2
               →P                       m1 > m2                                  

fiekil 2.2 : Hareketli  iki cismin çarp›flmas›

ΔP1 = -ΔP2

Hareketli ‹ki Cismin Çarp›flmas›

fiekil 2.2’deki hareketli cisimlerin çarp›flmas›nda, bir cismin kazand›¤› momentum,
di¤erinin kaybetti¤i momentuma eflittir. Yani hareketli iki cismin momentum
de¤iflimleri büyüklükçe eflit ve z›t yönlüdür.
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III. m1 < m2 ise

fiekil 2.5’te  m1 < m2 oldu¤unda merkezî çarp›flma sonras› m1 ve m2 kütleli

cisimlerin h›zlar›n›n z›t yönlü oldu¤u görülmektedir.

Momentumum ve enerjinin korundu¤u çarp›flmalara esnek çarp›flma  denir.

Çarp›flmadan önce                                Çarp›flmadan sonra

fiekil 2.5: Kütleleri farkl› hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezî çarp›flmas›

b) Hareketli Bir Cisimle Duran Cismin Merkezî Çarp›flma Sonunda
Kenetlenerek Hareket Etmesi 

fiekil 2.6’da çarp›flma sonras›, cisimler kenetlenerek hareket ettiklerinden
h›zlar› ortakt›r. Ortak h›z›n yönü v1 h›z› ile ayn› yönlü olup ayn› do¤rultuludur.

Momentumun korundu¤u, ancak enerjinin korunmad›¤› böyle çarp›flmalara
esnek olmayan çarp›flma denir.

Çarp›flmadan önce                                Çarp›flmadan sonra

fiekil 2.6 : Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezî çarp›flma sonunda kenetlenerek
hareket etmesi 

     →P1                                                                 P′1 ←                →P′2
                                  m1 < m2                                    

                →P1                                                                  →P                 
                                            m1 < m2                                   
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c) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Olmayan Çarp›flmas›

4- MOMENTUMUN KORUNUMU

Kesim 2.3’te iki cismin çarp›flmas›nda

Bu ba¤›nt›dan, sistemdeki toplam momentum de¤ifliminin s›f›r, ya da toplam
momentum de¤ifliminin sabit oldu¤u söylenebilir. Buna Momentumun Korunumu
Kanunu denir ve iki cismin “Çarp›flmadan önceki toplam momentumlar›, çarp›flmadan
sonraki toplam momentumlar›na eflittir.” fleklinde ifade edilir.

Kanun,

Bu ba¤›nt› esnek ve esnek olmayan çarp›flmalar›n her ikisi için de geçerlidir.

fiekil 2.7 : Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezî
olmayan çarp›flmas›

fiekil 2.7’de

fiekil 2.8 : Momentum 
vektörlerinin gösterilmesi

        fiekil 5.7' de   m1  <  m2 oldu¤unda merkezî olmayan çarp›flma sonras›   P′1 ve   
P′2  momentumlar›n›n bileflkesi fiekil 5.8'de görüldü¤ü gibi bulunarak çarp›flma öncesi
 P1 momentumu bulunur. H›z›n do¤rultusu,

                           tan α  = P′1
P1

    den bulunur. 

fiekil 2.8’de
        fiekil 5.7' de   m1  <  m2 oldu¤unda merkezî olmayan çarp›flma sonras›   P′1 ve   
P′2  momentumlar›n›n bileflkesi fiekil 5.8'de görüldü¤ü gibi bulunarak çarp›flma öncesi
 P1 momentumu bulunur. H›z›n do¤rultusu,

                           tan α  = P′1
P1

    den bulunur. 

        fiekil 5.7' de   m1  <  m2 oldu¤unda merkezî olmayan çarp›flma sonras›   P′1 ve   
P′2  momentumlar›n›n bileflkesi fiekil 5.8'de görüldü¤ü gibi bulunarak çarp›flma öncesi
 P1 momentumu bulunur. H›z›n do¤rultusu,

                           tan α  = P′1
P1

    den bulunur. 

        fiekil 5.7' de   m1  <  m2 oldu¤unda merkezî olmayan çarp›flma sonras›   P′1 ve   
P′2  momentumlar›n›n bileflkesi fiekil 5.8'de görüldü¤ü gibi bulunarak çarp›flma öncesi
 P1 momentumu bulunur. H›z›n do¤rultusu,

                           tan α  = P′1
P1

    den bulunur. 

ΔP1 = -ΔP2     ya da, 
ΔP1 + ΔP2= 0     sonucu elde edilmiflti.     

P1 + P2 = P′1 + P′2               veya

m1v1 + m2v2 = m1v′1 + m2v′2     olarak yaz›l›r. 
     

m1 < m2
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5- ROKETLER

Bir oyuncak balonu fliflirip, anîden serbest b›rakt›¤›m›zda balon gaz›n ç›k›fl
yönüne z›t yönde hareket eder. Roketler için de durum benzerdir. Rokette yanma sonucu
oluflan gaz, büyük bir ç›k›fl h›z›yla at›l›r.  Roketin ileri hareketi d›flar› büyük bir h›zla
at›lan gaz›n tepki kuvvetiyle sa¤lan›r. Momentum aç›klan›rken kütle sürekli sabit
düflünülmüfltü, oysa roketlerin ateflleme sisteminin çal›flmas›ndan yak›tlar›n›n bitimine
kadar kütleleri azal›rken h›z› sürekli artar. Momentumun korunumundan roketin 
vektörel h›z›ndaki de¤iflim, 

ÖRNEK 2   

Bir  roketin  toplam kütlesi 1500 kg’d›r. Roketten 2000 m/s h›zla 
300 kg’l›k yak›t at›ld›¤›nda roket kaç m/s’lik h›z kazan›r?

ÇÖZÜM

m Δv = Δm  vgaz

Δv = Δm
m  vgaz      olur. 

m: Roketin gaz at›ld›ktan sonraki kütlesi,
Δm: D›flar› at›lan gaz›n kütlesi,
vgaz: D›flar› at›lan gaz›n h›z›,
Δv : Roketin h›z›ndaki de¤iflimidir. 

mtoplam = 1500 kg

vgaz = 2000 m/s

Δm = 300 kg
Δv = ?

mtoplam = mroket + Δm

mroket =1500 - 300
mroket = 1200 kg

Δv =  Δm
mrok

 vgaz

Δv =  300
1200 2000

Δv =  500 m/s

Ba¤›nt›daki; 
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 ÖZET

Bir cismin momentumu, kütlesiyle h›z›n›n çarp›m› olarak tan›mlan›r.

Bir kuvvetle, bu kuvvetin bir cisim üzerine etkime süresinin çarp›m›na impuls
(itme) denir. ‹tme; cismin momentum de¤iflimine eflittir.

Bir  çarp›flmada cisimlerin momentumlar›ndaki de¤iflimin toplam› s›f›r olur.
Dolay›s›yla bu sistemdeki cisimlerin momentumlar›n›n toplam› sabit kal›r. 
Ya da herhangi bir çarp›flma olay›nda, sistemin çarp›flmadan önceki momentumu,
çarp›flmadan sonraki momentumuna eflit olur. Buna momentumun korunumu
kanunu denir.

Çarp›flmalar iki çeflittir. Esnek çarp›flmalarda hem momentum, hem kinetik
enerji korunur. Esnek olmayan çarp›flmalarda ise momentum korunur, ancak kinetik
enerji korunmaz.

Roketlerin hareketi Newton’un III. Hareket Kanunu’na (Etki-Tepki Prensibi)
dayan›r.

P = mv

F . Δt = ΔP
F . Δt = mv2 - mv1

P1 + P2 + ............ + Pn = P′1 + P′2 + .......... + Pn
′  = SAB‹T

m1v1 + m2v2 + ........... + mn vn = m1v′1 + m2v′2 + ....... + mnvn
′  = SAB‹T
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Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M

1- 4 saniye süreyle 10 N’luk kuvvet uyguland›¤›nda, h›z›nda 8 m/s’lik art›fl 
gözlenen cismin kütlesi kaç kg’d›r?

ÇÖZÜM

2- 4 kg kütleli bir tüfe¤in atefllenmesiyle 20 g’l›k bir mermi 800 m/s h›zla tüfe¤i
terkediyor. Tüfe¤in geri tepme h›z› kaç m/s’dir?

ÇÖZÜM

3- Durmakta olan 2 kg kütleli bir cisme Grafik 2.3’teki gibi zamanla de¤iflen bir
kuvvet etki ediyor. Cismin 15 s’deki h›z de¤ifliminin büyüklü¤ü kaç m/s’dir? 

ÇÖZÜM

Δt = 4 s
F = 10 N
Δv = 8 m/s
m = ?

F . Δt = m Δv
10 . 4   = m . 8 
m = 40 

8 
m = 5 kg

Momentumun korunumu kanununa göre

mtvt + mmvm = mtv′t + mmv′m
4  . 0 + 0,02  . 0 = 4 v′t + 0,02 . 800 
4 v′t = -16 
v′t = - 16 

4 
v′t = - 4 m/s

     

mt = 4 kg
mm = 0,02 kg
v′m = 800 m/s
vt = 0
vm = 0
v′t = ?

Kuvvet (F) -zaman (t) grafi¤inin
alt›ndaki alan itmeyi verir.
(0-5) s  aras› (bölge üçgendir.)
Alan = 5 . 10

2
  = 50

2
  = 25 N . s

(5-15) s  aras› (bölge dikdörtgendir.)
Alan = 10 . 10 = 100 N . s
Toplam alan = ‹tme = 25 + 100
F . Δt = 125 N . s

    

‹tme momentum de¤iflimine eflittir.

F . Δt = m Δv
125 = 2 . Δv
Δv = 125

2
Δv = 62,5 m/s

‹tme momentum de¤iflimine eflittir.

F . Δt = m Δv
125 = 2 . Δv
Δv = 125

2
Δv = 62,5 m/s

Grafik 2.3
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4- Kütlesi 20 g olan bir mermi, sürtünmesiz bir ortamda durmakta olan 880 g
kütleli bir tahta blo¤a saplan›yor (fiekil 2.9). Çarp›flmadan sonra mermi ve tahta blo¤un
h›z› 4 m/s oldu¤una göre merminin çarp›flmadan önceki h›z› kaç m/s’dir?

ÇÖZÜM

Çarp›flma sonras› cisimler birbirine kenetlenerek ortak h›zla hareket  eder.
Esnek olmayan çarp›flmada momentum eflitli¤i,

5- fiekil 2.10’daki eflit kütleli, biri hareketsiz iki bilyeden m1 k ü t l e s i n i n
çarp›flmadan önceki h›z› v1 = 6 m/s, çarp›flmadan sonraki h›z› v1 = 0’d›r.   m2 kütlesinin

çarp›flmadan sonraki h›z› kaç m/s’dir? 

ÇÖZÜM

mm = 0,02 kg
mt = 0,88 kg
vort = 4 m/s
vm = ?

mmvm + mtvt = (mm + mt)vort' dan 
0,02 . vm + 0,88 . 0 = (0,02 + 0,88) 4
0,02 vm = 0,9 . 4

vm = 3,6
0,02

vm = 180 m/s     olur. 

mmvm + mtvt = (mm + mt)vort' dan 
0,02 . vm + 0,88 . 0 = (0,02 + 0,88) 4
0,02 vm = 0,9 . 4

vm = 3,6
0,02

vm = 180 m/s     olur. 

m1v1 + m2v2 = m1v′1 + m2v′2
m1 = m2              oldu¤undan
mv1 + mv2 = mv′1 + mv′2 den
m . 6 + m . 0 = m . 0 + mv′2
6 . m = mv ′2
v′2 = 6 m/s          bulunur. 

    

m1 = m2

fiekil 2.9

fiekil 2.10
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ÇÖZÜM

ÇÖZÜM

m1v1 + m2v2 = m1v′1 + m2v′2     den
0,4 . 6 + 0,2 . 0 = 0,4 . 4 + 0, 2  v′2
2,4  = 1,6 + 0,2  v′2
0,8 = 0,2  v′2

v′2 = 0,8
0,2

v′2 = 4  m/s   olur. 

7- fiekil 5.12'deki  m1 = 0,2 kg'l›k cam bilye   v1 = 6 m/s h›zla, durmakta olan  
m2 = 0,4 kg'l›k  çelik bir bilyeye merkezî olarak çarp›yor. Çarp›flmadan sonra  
m2  kütlesinin h›z›  v′2 = 4 m/s  oldu¤una göre,  m1  kütlesinin  v′1  h›z› 
kaç m/s'dir? 
 

7- fiekil 5.12'deki  m1 = 0,2 kg'l›k cam bilye   v1 = 6 m/s h›zla, durmakta olan  
m2 = 0,4 kg'l›k  çelik bir bilyeye merkezî olarak çarp›yor. Çarp›flmadan sonra  
m2  kütlesinin h›z›  v′2 = 4 m/s  oldu¤una göre,  m1  kütlesinin  v′1  h›z› 
kaç m/s'dir? 
 

m1v1 + m2v2 = m1v′1 + m2v′2      den
0,2 . 6 + 0,4 . 0 = 0, 2 v′1 + 04 . 4
1,2 + 0 = 0,2   v′1 + 1,6
1,2 - 1,6 = 0,2   v′1
-0,4 = 0,2   v′1
v′1 = - 0,4

0,2
v′1 = -2 m/s   olur.

   

fiekil 2.11

fiekil 2.12

6- fiekil 5.11'deki   m1 = 0,4 kg'l›k çelik bir bilye   v1 = 6m/s    h›zla, durmakta olan 
m2 = 0,2 kg kütleli  cam bilyeye  merkezî olarak çarp›yor. Çarp›flmadan sonra    m1 
kütlesinin  h›z›  v′1 = 4 m/s oldu¤una göre, m2 kütlesinin v′2 h›z› kaç m/s'dir?

6- fiekil 5.11'deki   m1 = 0,4 kg'l›k çelik bir bilye   v1 = 6m/s    h›zla, durmakta olan 
m2 = 0,2 kg kütleli  cam bilyeye  merkezî olarak çarp›yor. Çarp›flmadan sonra    m1 
kütlesinin  h›z›  v′1 = 4 m/s oldu¤una göre, m2 kütlesinin v′2 h›z› kaç m/s'dir?

6- fiekil 2.11’deki

7- fiekil 2.12’deki
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8- fiekil 2.13’teki m1 = 0,2 kg kütleli ve v1 = 6 m/s h›zl› cam bir bilye, duran

m2 = 0,4 kg kütleli cam macunundan yap›lm›fl bir bilyeye merkezi olarak çarp›yor.

Çarp›flmadan sonra birlikte hareket eden sistemin ortak h›z› kaç m/s’dir? 

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM

m1v1 + m2v2 = (m1 + m2) vort   dan
0,2 . 6 + 0,4 . 0 = (0,2 + 0,4)   vort
1,2 = 0,6  vort 

vort = 1,2
0,6

vort = 2  m/s         bulunur. 

9- Kütlesi m1 = 0,2 kg olan  cam bilye v1 = 8 m/s h›zla, durmakta olan  m2 = 0,4 kg    
kütleli çelik bir bilyeyle fiekil 5.14'teki gibi merkezî olmayan  çarp›flma yap›yor.  
m1 kütlesi ilk hareket do¤rultusu ile 90° lik aç› yaparak  v′1 = 4 m/s h›zla hareketini 
sürdürüyor. m2 kütlesinin çarp›flmadan sonraki h›z›  v′2  kaç m/s'dir? 
 

       9- Kütlesi m1 = 0,2 kg olan  cam bilye v1 = 8 m/s h›zla, durmakta olan  m2 = 0,4 kg    
kütleli çelik bir bilyeyle fiekil 5.14'teki gibi merkezî olmayan  çarp›flma yap›yor.  
m1 kütlesi ilk hareket do¤rultusu ile 90° lik aç› yaparak  v′1 = 4 m/s h›zla hareketini 
sürdürüyor. m2 kütlesinin çarp›flmadan sonraki h›z›  v′2  kaç m/s'dir? 
 

       
9- Kütlesi m1 = 0,2 kg olan  cam bilye v1 = 8 m/s h›zla, durmakta olan  m2 = 0,4 kg    
kütleli çelik bir bilyeyle fiekil 5.14'teki gibi merkezî olmayan  çarp›flma yap›yor.  
m1 kütlesi ilk hareket do¤rultusu ile 90° lik aç› yaparak  v′1 = 4 m/s h›zla hareketini 
sürdürüyor. m2 kütlesinin çarp›flmadan sonraki h›z›  v′2  kaç m/s'dir? 
 

       
9- Kütlesi m1 = 0,2 kg olan  cam bilye v1 = 8 m/s h›zla, durmakta olan  m2 = 0,4 kg    
kütleli çelik bir bilyeyle fiekil 5.14'teki gibi merkezî olmayan  çarp›flma yap›yor.  
m1 kütlesi ilk hareket do¤rultusu ile 90° lik aç› yaparak  v′1 = 4 m/s h›zla hareketini 
sürdürüyor. m2 kütlesinin çarp›flmadan sonraki h›z›  v′2  kaç m/s'dir? 
 

       

fiekil 2.13

fiekil 2.14

fiekil 2.14’teki
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10- 6 m/s h›zla ilerlemekte olan 60 kg kütleli bir kay›k üzerinde durmakta olan
40 kg kütleli bir çocuk nehire göre 3 m/s h›zla ve ters yönde atlarsa, kay›¤›n h›z› kaç
m/s olur? 

ÇÖZÜM

P′2
2 = P1

2 + P′1
2

P′2 = P1
2 + P′12

P′2 = (m1v1) 2 + (m1v′1) 2

P′2 = (0,2 . 8) 2 + (0,2 . 4) 2

P′2 = 1,6 2 + 0,8 2

P′2 = 2,56 + 0,64

P′2 = 3,2
P2 = m2v′2
m2v′2 = 3,2
0,4  v′2 = 3,2

v′2 = 1,78
0,4

v′2 = 4,47 m/s    olur. 

mç+mk   vort= mç v ′1 + mk v ′2
40 + 60  6 = 40 . 3 + 60 v ′2

600 = 120 + 60 v′2
600 - 120 = 60  v′2
480 = 60 v′2
v′2 = 480

60
v′2 = 8 m/s

fiekil 2.15

fiekil 2.16
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. DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

a) BÖLÜM ‹LE ‹LG‹L‹ PROBLEMLER

1- 0,05 kg’l›k  bir   tenis topu  30 m/s  h›zla çarpt›¤› raket taraf›ndan 40 m/s h›zla
geri itiliyor. Topun raketle etkileflme süresi 0,02 saniye oldu¤una göre, raketin topa
uygulad›¤› ortalama kuvvet kaç N’dur?

2- 2700 kg kütleli bir minibüs 20 m/s h›zla, durmakta olan 900 kg kütleli bir 
otomobile çarp›yor. Çarp›flmadan sonra birlikte sürüklenen araçlar›n ortak h›z› kaç
m/s’dir? 

3- 80 m yükseklikten serbest b›rak›lan 20 kg kütleli bir cisim yere çarpt›¤›nda

yerin cisme karfl› uygulad›¤› ortalama direnç kuvveti 2.105 N’dur. Yere çarpan cismin

h›z›n›n s›f›r olmas› için kaç saniye süreyle yerle etkileflmelidir? (g = 10 m/s 2 al›nacak)

4- 6 m/s h›zla ilerlemekte olan 60 kg kütleli bir araba üzerinde durmakta olan 
40 kg kütleli bir çocuk yere göre araban›n iki kat› bir h›zla ve ters yönde atlarsa 
araban›n h›z› kaç m/s olur? 

5- fiekil 2.16’daki 2000 kg kütleli kamyon 1m/s h›zla hareket etmektedir.

Kamyonu durdurmak için 500 N’luk sabit bir fren kuvveti uygulan›yor.
Kamyonun; 

a. Durma süresi kaç  s’dir?

b. Bu süredeki yer de¤ifltirmesi (durma uzakl›¤›) kaç m’dir?

fiekil 2.16: Problem 2.5



F‹Z‹K 5

49

b) BÖLÜM ‹LE ‹LG‹L‹ TEST SORULARI

1- 20 N’luk  bir  kuvvetin  etkisiyle  4 kg   kütleli bir cismin h›z› 10 m/s’den
20 m/s’ye yükseliyor. Kuvvetin cisim ile etkileflme süresi kaç saniyedir? 

A) 2

B) 2,5

C) 4

D) 8,75

2- Bir cisme etki eden net kuvvetin, zamana göre de¤iflimi grafikteki gibi oldu¤una
göre 15 s  sonunda toplam itme kaç N.s   olur?

A) -75

B) -25

C) 25

D) 50

3- 72 km/h h›zla giden 5 tonluk bir kamyonetin momentumu kaç  kg  m/s’dir?

A) 360

B) 14 400

C) 77 000

D) 100 000
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4- Durmakta olan bir cisim iç patlama sonucu iki parçaya bölünüyor. Parçalardan
2 kg kütleli olan› 10 m/s h›zla do¤u yönünde, di¤eri ise z›t yönde 5 m/s h›zla 
ilerliyor. Bu cismin patlamadan önceki kütlesi kaç kg’d›r? 

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

5- m1 ve m2 kütleli iki cisim flekildeki gibi  v1 = 3 m/s ve v2 = 6 m/s’lik h›zlarla

esnek olmayan merkezî çarp›flma yap›yor. Çarp›flma sonras› cisimlerin ortak h›zlar› kaç
m/s’dir? 

A) -5

B) -3

C) 3

D) 5
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7- Sürtünmesiz düzlemde m1 = 2 kg kütleli cisim v1 = 30 m/s h›zla durmakta olan

m2 = 4 kg kütleli cisme merkezî çarparak kenetleniyor. Kenetlenen bu cisimler daha

sonra 6 kg kütleli durmakta olan bir baflka cisimle merkezî çarp›flarak kenetleniyor.
‹kinci çarp›flman›n sonunda, kenetlenen cisimlerin ortak h›z› kaç m/s   olur? 

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

6- t = 0 an›nda durmakta olan cisme etkiyen kuvvetin zamanla de¤iflim grafi¤ine
göre, ayn› cismin momentum-zaman grafi¤i afla¤›dakilerden hangisidir? 

A) D)C)B)
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8- 60 kg    kütleli  bir avc› 4 kg’l›k tüfekle at›fl yap›yor.  Kütlesi 0,04 kg olan merminin
tüfekten ç›k›fl h›z› 640 m/s’dir. Avc› tüfe¤i omuzuna çok s›k› bast›rd›¤›na göre tüfe¤in
geri tepme h›z› kaç m/s’dir?

A) 0,4

B) 1

C) 10

D) 25,6

9- Durmakta olan 10 kg kütleli bir cisme, s›ras›yla do¤uya do¤ru 5 saniye süreyle
12 N’luk, kuzeye do¤ru 4 saniye süreyle 20 N’luk baflka bir kuvvet uygulan›yor.
Cismin son h›z›n›n büyüklü¤ü kaç m/s’dir? 

A) 6

B) 8

C) 10

D) 20

1 0 - Durmakta   olan   flekildeki m2 = 6,4 kg kütleli cisme, h›z› v1 = 100 m/s, kütlesi

m1 = 1,6 kg olan cisim yatayla 60° lik aç› yapacak flekilde gelerek saplan›yor. Sistemin

son h›z› kaç m/s’dir? (Cos 60° = 0,5)

A) 4

B) 5

C) 8

D) 10


