YATAY ATIŞ
Yatay atış bir cismin belli bir yükseklikten yere paralel yani x ekseni doğrultusunda belli bir
hızla fırlatılması eylemidir.
Cisim fırlatıldıktan sonra yer çekiminin etkisinde kalarak belli bir yörünge çizerek yere çarpar.
Cismin hareketi başlangıçta tek boyutlu bir harekettir. t=0 anından sonra ikinci boyuttaki hızı
artmaya başlar ve yere çarpana kadar bu artış devam eder.
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Başka bir gösterimle şöyle anlatalım;
Cisim V0 hızıyla şekildeki gibi yatay atıldığında hem x ekseni
doğrultusunda hem de y ekseni doğrultusunda hareket eder.
Havanın etkisi önemsenmediğinden cisme, x ekseni
doğrultusunda kuvvet etkimez.
Cisim, x ekseni doğrultusunda V0 hızıyla düzgün doğrusal
hareket yapar. V0 daima sabittir.

Cisme, y ekseni doğrultusunda yerçekimi etkidiğinden ve
cismin V0 hızının düşey bileşeni sıfır olduğundan cisim y ekseni doğrultusunda serbest düşme hareketi yapar.
Yatay atış, bileşik bir harekettir.
Cismin her t sürede yatay doğrultuda aldığı x yolu,

x = V0 .t (10m,10m,10m,10m… )

Cimin her t sürede düşey doğrultuda aldığı y yolu ise,

y = ½ g t2 (5m, 15m, 25m, 35m…)
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Cismin hızının Vx yatay bileşeni ile Vy düşey bileşeninin zamana göre değişim grafikleri,
Alınan yol ortalama hız
yöntemiyle de bulunur.
𝑽 +𝑽
𝑽𝒐𝒓𝒕 = 𝒊𝒍𝒌 𝟐 𝒔𝒐𝒏

Alınan yol = Vort .tuçuş
(Y ekseninde)
Cismin x ekseni doğrultusundaki hızı sabit olduğundan;

cisim atıldıktan t saniye sonra yatay hızı, Vx = V0 dır.
Cismin hızının y ekseni doğrultusundaki Vy hızının büyüklüğü;
her saniye içinde yerçekimi ivmesinin büyüklüğü kadar artar ve t saniye sonra Vy = g.t olur.
Yukarı yön (+), aşağı yön (–) kabul edilmiştir.

x = V0 .t bağıntısından t çekilip y = ½ g t2 denkleminde yerine konursa yörünge denklemi elde edilir.

Cismin yörüngesi bir paraboldür.
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Örnek 01: Yatay olarak 20 m/s hızla
atılan bir cisim 2. ve 3. saniyelerde
hangi noktalardan geçecektir.

Çözüm:
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Örnek 02: Bir h yüksekliğinden yatay olarak fıalatılan bir cismin
yörüngesinin sonunda yere 50 m/s lik bir hızla çarpmaktadır.
Cisim fılatıldıktan yere çarpana kadar geçen sürede Vx ve VY
eksenlerindeki hız grafikleri nasıl olacaktır?
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Örnek 03: Bir kuyunun en üst noktasından 40 m/s lik bir hızla
yatay doğrultuda fırlatılan bir top kaç saniye sonra kuyunun en
alt noktasına ulaşır? Ulaştığı en alt noktadaki hız değeri kaç m/s
olacaktır?(Duvarlara çarpışma esnek çarpışmadır).

Örnek 04: O noktasından yere paralel şekilde atılan bir cisim
OM arasını şekildeki yörüngeyi çizerek tamamlıyor.
Cisim ON arasında t1 NM arasında t2 zamanını geçirmektedir.
t1 / t2= 3 olduğuna göre
a) h1/h2
b) x1/x2 oranları kaç olacaktır.
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Örnek 05: Biri diğerinin iki katı boyunda olan iki
blok yan yana durmakta ve tepelerinde yatay
doğrultuda X ve Y cisimleri fırlatılmaktadır.
Cisimlerin her ikisinin de menzilleri 2R
büyüklüğünde olmaktadır.
Verilenlere göre cisimlerin
𝑉𝑥
= oranı kaç olacaktır?
𝑉𝑦

Örnek 06: Tepe ve alt noktalardan eşit
hızlarda biri yatay biri aşağıdan yukarıya
doğru atılan iki farklı cisim şekildeki
yörüngeleri izlemektedir.
X cisminin yörüngesi U, Y cisminin
çıkabildiği h ise
A) 6

B) 4

𝑈
ℎ
C)3

oranı ne olacaktır?
D)2
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E)1

Örnek 07: Bir mermi 30 m/s lik bir hızla şekildeki gibi yatay bir
hızla hizasındaki hedefe doğru fırlatılıyor.
Ancak karşısındaki hedefi vuramayan mermi hedef noktasının
daha alt bir noktasına 50 m/s lik hızla saplanıyor.
Merminin hedeften sapma miktarı (h) nedir?

Örnek 08: 45 m yüksekliğinde bir binanın tepe noktasından
10m/s lik bir hızla bir cisim fırlatılmaktadır.
Fırlatılan bu cismin binadan 66 m uzakta olan aracın içine
düşebilmesi için aracın hızlanma ivmesi kaç m/s2 olmalıdır?
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Örnek 09 Bir eğik düzleminin tepe noktasından 24 m/s lik hızla
yatay hızlafırlatılan bir cisim eğik düzlemin alt ucuna varamadan
düzlemin ortalalarına gelen bir noktada düzlem üzerine
düşmektedir.

Cismin yatayda aldığı yol kaç metredir?
(Hava sürtünmesi ihmal edilmektedir)
(Sin53=0,8 Cos53=0,6)
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