Video 02

03.İŞ ENERJİ İLİŞKİSİ
Kuvvet iş yaptığında cismin enerjisi değişiyor ise cisim üzerinde iş yapılıyor demektir.
Yapılan iş = Enerji Dönüşümü

Wnet = Fnet. Δx = ΔEk = E2 – E1
Net İş: Net kuvvetin yaptığı iş cisme kinetik enerji olarak aktarılır.
Zamansız hız formülünden başlayalım
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Formülü çıkarılmıştır.

Yani cismin sahip olduğu en son enerji ile ilk sahip olduğu enerji farkı
karşımıza yol boyunca yapılan işi ortaya çıkarmaktadır.
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A) Yerçekiminin Yaptığı İş
(Belirli bir yükseklikten bırakılan cisim üzerinde)

Örnek 1: 5 m yükseklikte bulunan 5 kg lık bir kütleye sahip bir cismin yere düşerken
yerçekimin yaptığı iş kaç Jouledür.

Fyer = m.g
Wyer = m.g.h =5.10.5 =250 Joule (yerçekimi kuvveti 250J’lük iş yapmıştır.)
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B) Yerçekimine Karşı Yapılan İş
Örnek 2: Yerde durmakta olan 2 kg lık bir kütleye sahip bir cismin
10 m yüksekliğe çıkarıldığında yerçekiminin
a) Cisme etki eden yerçekimi kuvveti
b) Cisme etki eden net kuvveti
c) Net kuvvetin yaptığı işi
d) Cismin B noktasındaki süratini bulunuz.

Örnek 3 (ÖSS 2002)
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Cismin ağırlığına eş bir kuvvetle h yüksekliğine çıkartılan cisim
üzerinde
W = F . x = m.g.h

kadar iş yapılır.

Fnet = 0 olacağın dan hız sabit olacaktır.
Yerçekimi kuvvetine karşı yapılan iş cismin kazandığı
potansiyel enerjiye eşit olacaktır.

Örnek 4: Yerden belli bir seviyede bulunan 4 Kg lık bir cismi 5 metreye yükseğe çıkarmak için yapılan iş kaç
joule değerindeki işe eşit olacaktır.
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C) Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş
Fs = k.N
= k.m.g

Wısı = Fs . X
= k.m.g.X
Sürtünme kuvvetinin yaptığı cismin
hareketi esnasında ortaya çıkar.
İş olabilmesi için hareket yani bir
yolla temas veya ortamla temas
olması gerekmektedir.

Örnek 5: 2 kg lık kütleye sahip bir
cisme 40 N luk bir kuvvet 3 m
boyunca uygulanmaktadır.
Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme
katsayısı k=0,5 dir.
a) F kuvvetinin yaptığı iş (W1)

b) Fs kuvvetinin yaptığı iş (Wısı)
c) Net kuvvetin yaptığı iş (WTop)
Çözüm:
a)W1= 40x3 = 120 Joule (+)

b)Wısı= 10X3 = -30 Joule (-)
c)WTop = W1 + Wısı = 120 + (-30) = 90 Joule
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Örnek 6: Yandaki şekilde cisme hareketi
esnasında 5 N luk sürtünme kuvveti etki
etmektedir.
40 J lük kinetik enerjiye sahip bulunan cisme aynı zamanda da 8 N luk kuvvet
uygulanmaktadır.
Cismin B noktasında sahip olacağı toplam enerji kaç Joule olacaktır?

Örnek 7:

POZİTİF İŞ
Cisim üzerinde uygulanan kuvvet
60 Joule’lük pozitif bir iş yapılmıştır.

NEGATİF İŞ
V hızıyla gitmekte olan cisim üzerinde
sürtünme kuvveti -40 Joule’lük negatif
bir iş yapmıştır.
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D) Eğik Düzlemde Yapılan İş
Cos 

4
5

Fx = 5.Cosα = 5

4
5

W=Fx.X
W=4.5=20 Joule

Örnek 8: Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemin K ucundan
√21 m/s’lik hızla atılan bir cisim L ucundan kaç m/s’lik hızla geçer?
(g = 10 m/s2 , sin37 = 0,6 ; cos37 = 0,8)
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Sürtünme Kuvveti Yükseklik İlişkisi
Sürtünme olması durumunda
A için
m.g.h = k. m.g.x1
h= k.x
x1 = h/k
B için
2m.g.2h = k. 2m.g.x2
h = k.x2
x2= 2h/k
(Çizgiler arası mesafeler eşittir)

Sonuç olarak x2 = 2 x1
h’den bırakılan cisim N noktasında 2h’den bırakılan cisim P noktasında duracaktır.

Örnek 9:
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Örnek 9:

Örnek 10:
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Örnek 11: Yatay sürtünmesiz düzlemde durmakta
olan cisme uygulanan kuvvet-yol grafiği şekildeki
gibidir.
Buna göre cismin kinetik enerjisi hangi konumlarda
sıfır olmaktadır?
A) X de
B) 2x de
C) 3x de
D) 2x ve 4x de
E) x ve 3x de
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