İTME VE MOMENTUM
İTME
Bir cisme etki eden kuvvet ile kuvvetin etkime süresinin çarpımına itme denir. İtme
vektörel bir niceliktir.
İtme = Kuvvet x Zaman
I→=F→⋅ΔtI→=F→⋅Δt
I: İtme (N.s)
F: Kuvvet (N)
t: Zaman (s)
Kuvvet-zaman grafiğinin altındaki alan itmeyi verir.

Bir cisme uygulanan net kuvvetlerin zamana göre değişim grafiklerinde grafikle
zaman ekseni arasındaki alanların cebirsel toplamı toplam itmeyi verir.

Eğer bir cisme aynı doğrultularda kuvvetler uygulanırsa itmelerin toplamı, toplam
itmeye eşittir. Bu işlem yapılırken bir yöndeki kuvvetlerin işareti (+) alınırsa diğer
yöndeki kuvvetlerin işareti (–) alınır.

MOMENTUM
Bir cisminin kütlesiyle hızının çarpımına momentum denir. Vektörel bir büyüklüktür.
Momentum = Hız x Kütle
P=m.V

P: Momentum (kgm/s)
V: Hız (m/s)
m: Kütle (kg)
Newton’un II. Kanununa göre;
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m kütlesinin hız değişimi itmeye eşittir.

Momentum vektörü hız vektörü ile aynı yöndedir. Momentum vektörü ile hız vektörü
karıştırılmamalıdır.

Hız vektörü hareketin ne kadar çabuk olduğunu ve cismin hangi yönde gittiğini
gösterir. Momentum değişimi gerekli itme miktarını gösterir. Momentum cismin
hızının büyüklüğünü belirtmez, ancak hareketin yönünü gösterir. Momentum
vektörü ile hız vektörünün büyüklüğü doğru orantılıdır.
Momentum değişimi:
Hareketli bir cismin hızı değişirse momentumu da değişir. Momentum değişimi;

İki Cismin Çarpışmasındaki Momentum Değişimi:
1) Duran iki cismin etkileşmesi:
Sıkıştırılmış esnek bir yayın iki ucuna iki deney arabasını bir iple bağlayalım. İp
aniden kesilirse cisimler zıt yönde harekete başlar.
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2) Hareketli iki cismin çarpışması ve momentum korunumu:
Çarpışan cisimlerden herhangi birinin kaybettiği momentumu diğeri kazanır. Yani
momentum değişimleri büyüklükçe eşit ve zıt yönlüdür.

Bu bağıntıya göre bir sistemin toplam momentumu sabittir. Buna momentum
korunumu denir. Buna göre çarpışmalardan önceki toplam momentum
çarpışmalardan sonraki toplam momentuma eşittir.

Geri tepme:
Bir tabancanın ateşlenmesinden önce tabanca ve merminin momentumları sıfıra
eşittir. Tabanca ateşlendiğinde de barutun gaz basıncı tabancaya ve mermiye aynı
itmeyi verir.

Merkezi Esnek Çarpışma:

İki cismin merkezleri bir doğru üzerinde olacak şekildeki çarpışmalardır.
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Kütleler değişime uğramadan ayrı ayrı hareket ederler. Hem momentum hem de
kinetik enerji korunacaktır.

Cismin biri hareketli diğeri durgun ise son hızları yukarıdaki bağıntılar yardımıyla
bulunabilir.

Özel Durumlar:
1) Cisimlerin kütleleri eşitse cisimler çarpıştıktan sonra, çapışmadan önceki hızlarını
değiştirirler.

2) Cisimleri momentumları eşit ve ters yönlü ise cisimler çarpıştıktan sonra aynı
büyüklükteki hızlarını alarak geri dönerler.
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Esnek olmayan çarpışma: Cisimler çarpıştıktan sonra birbirine yapışarak hareket
ederler.

Bu çarpışmada momentum korunur ancak enerji korunmaz.

Merkezi olmayan çarpışma: Bir cisim duran bir cisme merkezi olmayan bir
doğrultuda çarparsa cisimler farklı doğrultulara saçılır.

Çarpışmadan önceki ve sonraki momentumları eşittir.

1. İki cisimin kütleleri eşitse çarpışmadan sonra aralarındaki açı 90 derece olur.
2. Cisimler çarpışmadan sonra ortak hareket ederlerse son hızları momentum
korunumundan yararlanılarak bulunur.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1)

Çözüm:
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