Video 05
b)Yayın Potansiyel Enerjisi
Yay Sabiti Nedir ve Nasıl Bulunur?

Hooke Yasası
F = -k.x
Eğim yay sabitini
verecektir.

k=200 N/m (Örnek olarak)
Bu yasa diyor ki;
Sıkıştırılmamış(serbest) bir yaya uygulanan bir kuvvet ile gerilme yada sıkışma miktarı arasında bir ilişki
olduğunu söylemekte……
Negatif işaret nerden gelir….
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Yayların Bölünmesi
Eşit Parçalara Bölünme
Yayın 2 eşit parçaya bölünmesi yay sabitini 2 katına
çıkaracaktır.
Artık yayı aynı miktar uzatmak için 2 kat kuvvet
uygulamak zorunda kalacağız.

Eşit Olmayan Parçalara Bölünme
En ufak parça bilenenden hareketle bulunur.
Diğer parça onun iki katıysa yay sabiti yarıya
düşecektir.
Ya da başka bir hesapla ilk durumdaki 3L ile k çarpımı
diğerleri içinde aynı olmak zorundadır hesabını
düşünmeliyiz.
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Yayların Bağlanması
Yay sabiti k1 ve k2 olan yaylar şekildeki gibi uç uca eklenirse buna seri bağlama denir
Seri bağlı yaylarda alttaki yaya uygulanan F kuvveti üstteki yaya da aynen iletilir.
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k eş k1 k 2
Yay sabiti küçük olandan daha küçük olmuştur artık. İsterseniz formülde yerine koyalım…..
Yayların yay sabitleri farklı olduğundan uzama miktarları farklı olur.
Bu durumda sistemin toplam uzaması X = X1 + X2 dir.

Yay sabitleri k1 ve k2 olan yaylar şekildeki gibi bağlanırsa buna paralel bağlama denir.
Yaylar F kuvvetiyle çekildiğinde uzama miktarları eşit olup yaylara uygulanan
kuvvetler farklıdır.

keş  k1  k 2
Yay Sabiti büyümektedir(Dikkat Edelim)
Bu durumda sisteme uygulana kuvvet F ise

F = F 1 + F2
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dir.

Yayda Potansiyel Enerji

Yayın ilk potansiyel enerjisi
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Yay aynı miktar sıkıştırılsa da çekilse de biriken potansiyel eşit
olacaktır.

F kuvvetinin sıkışma ya da uzama miktarına göre değişim grafiği
a) Taralı alan yapılan işe yani yayın potansiyel enerjisine eşittir.
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Örnek 1:

Örnek 2: Kuvvet sabitleri k1= 12 N/m ve k2= 36 N/m olan iki yay
birbirlerine bağlandıktan sonra F kuvvetiyle 0,6 m geriliyor.
Yeni oluşan sistemde biriken esneklik potansiyel enerji kaç jouledir?
A) 1,62

B) 3,6
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C)5,4

D)6

E) 9,6

Örnek 3 (ÖSS 2006 FEN-2) :

Örnek 4 (2011 LYS):
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Örnek 5 : Ağırlığı önemsenmeyen yay
m kütleli cisim ile şekil 1 de’ki gibi
dengede iken yayın enerjisi E’dir.
Şekil 1 deki yay 2 eşit parçaya bölünüp,
ağırlığı önemsenmeyen makara ve m
kütleli Şekil 2 deki gibi dengeleniyor.
Şekil 2 de ki yayların toplam enerjisi kaç E
dir?
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Örnek 6:

Örnek 7:
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Örnek 8: Bir metal küre tavan ve yer arasına bir yay yardımıyla
sıkıştırılmıştır. Metal kürenin tavana yaptığı basınç P dir.
Küre ısıtıldığında;
I. Tavana yaptığı basınç artar
II. Kürenin yere göre potansiyel enerjisi azalır.
III. Kürenin özkütlesi azalır.
Yagılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I,II ve III

Örnek 9: Yandaki şekilde KL arası sürtünmeli olan
yola doğru V hızıyla gelen m kütleli bir cisim yayı x
kadar sıkıştırtıktan sonra dönüşte K noktasında
durmaktadır.
Buna göre eğer yay 2x kadar sıkıştırılırsa önüne
konulan aynı kütleli cisin dönüşte yine aynı K noktasından geçerken hızı ne olacaktır?
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Örnek 10:
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