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ORTALAMA HIZ-ORTALAMA SÜRAT

➜➜ Hız ve sürat sürekli değişiyorsa ortalama hız ve ortalama sürat hesaplanabilir.

ORTALAMA SÜRAT

➜➜ Bir hareketlinin belirli bir zaman diliminde aldığı toplam yolun bu zaman dilimi-
ne oranı, hareketlinin ortalama süratini verir.

➜➜ Ortalama sürat, ϑort = 
x
t

 bağıntısıyla bulunur.

➜➜ ϑort : Ortalama sürat (m/s) 

➜➜ x : Alınan yol (m)

➜➜ t : Zaman (s)



ORTALAMA HIZ 

➜➜ Bir hareketlinin belirli bir zaman dilimindeki toplam yer değiştirmesinin bu za-
man dilimine oranı, hareketlinin ortalama hızını verir.

➜➜ Ortalama sürat, ϑort = Δx
Δt

 bağıntısıyla bulunur.

➜➜ Vort : Ortalama hız büyüklüğü (m/s) 

➜➜ Δx : Alınan yol (m)

➜➜ Δt : Geçen zaman (s)

ΔX = Xson - Xilk

Δt = tson - tilk



Örnek:



Örnek:



Örnek:



YEŞİL DALGA

➜➜ Yeşil dalga sistemi; belirlenen ortalama sürat değerinde ya da belirlenen değe-
re yakın büyüklükte hızlarla hareket eden araçların önüne çıkan trafik ışıkları-
nın hep yeşil yandığı sistemdir. 

➜➜ Böylelikle araç sürücüsü kesintisiz bir şekilde yoluna devam eder.



Örnek:



İVME

➜➜ Bir cismin birim zamanda hızında meydana gelen 
değişmeye ivme denir.

➜➜ İvme vektörel bir büyüklüktür.

➜➜ “a” harfiyle gösterilir.

➜➜ Sl’da birimi = m
s2

 dir.

➜➜ Sabit hızla hareket eden cismin ivmesi sıfırdır.

➜➜ İvme ilk defa Galileo tarafından tarif edilmiştir.

➜➜ Bir cismin ivmesi arttıkça birim zamandaki hız 
değişimi de artar. Galileo



➜➜ İvme,

    a = Δϑ
Δt

 = ϑson -ϑilk 
tson - tilk

 bağıntısıyla bulunabilir.

➜➜ a : İvme (m/s2)

➜➜ Δϑ : Hız değişimi (m/s)

➜➜ Δt : Zaman değişimi (s)



SABİT İVMELİ HAREKET

➜➜ Cisimler sabit ivme ile hızlanabilir. 

➜➜ Sabit ivmeyle hızlanan cisimlerin yaptığı hareketlere düzgün hızlanan hareket 
denilmektedir.

Zaman

Hız

0

X

Z

Y

➜➜ X, Y, Z hareketlileri düzgün hız-
lanan hareket yapmaktadır.



➜➜ Cisimler sabit ivmeyle yavaşlayabilir. 

➜➜ Sabit ivmeyle yavaşlayan cisimlerin yapmış olduğu hareketlere düzgün yavaşla-
yan hareket denilmektedir.

Zaman

Hız

0

K

L

➜➜ K, L hareketlileri düzgün yavaşlayan 
hareket yapmaktadır.



Örnek:



SABİT İVMELİ HAREKET grafikleri

Zaman

İvme

0

ΔV = +

t

a Zaman

İvme

0

ΔV = -

t

- a
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