Video 04
1) Potansiyel Enerji
a) Durum Potansiyel Enerji
Bir cismin durumundan ya da konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir.
Depolanmış su buharının, sıkıştırılmış yayın, barajdaki suyun sahip olduğu enerjiler potansiyel enerjidir.

Bir cismi şekildeki gibi yerden h kadar yükseğe sabit hızla çıkarmak için cisme uygulanması gereken minimum
kuvvet cismin ağırlığına eşit olmalıdır.
Bu durumda F kuvvetinin yaptığı iş; W = F.X den
W = G.h bulunur. F Kuvvetinin yaptığı iş cisme potansiyel enerji olarak aktarılır.
Cismin ilk potansiyel enerjisi, EP0 yüksekliğindeki potansiyel enerjisi EP ise

w  E P  E P  E P0
E P0  0 olduğundan

E P = G.h = mgh olacaktır.

Her üç yörüngede de
yerçekimine karşı yapılan iş
aynıdır.
DİKKAT
1. Yerçekimine karşı yapılan iş, cisme potansiyel enerji olarak aktarılır.
2. Cismin potansiyel enerjisi azalıyorsa, yerçekimi iş yapmıştır
3. Bir cismin potansiyel enerjisi bulunurken tüm kütlenin ağırlık merkezinde toplandığı kabul edilir.
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Örnek 1:
Her cismin belli bir referans
noktasına göre potansiyel
enerjisi bulunmaktadır.
Bu potansiyel enerji cismin
ağırlık merkezi noktasının o
referansa uzaklığına göre
doğru orantılı olarak değişir.

Örnek 2: Yanda küp şeklinde ki
cismin durum potansiyrl enerjisi
60 joule dür.
Tam ortadan iki eşit parçaya
ayrılan bu cismin son durumdaki
potansiyel enerjisi kaç joule
olacaktır.
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Örnek 3 (ÖSS 2007 FEN-1)

Örnek 4:
Homojen ve özdeş küp şeklindeki cisimlerden oluşan
şekil–1 deki sistemi şekil–2 deki konuma sabit hızla
getirmek için yapılması gereken iş kaç G.h dır?
(Her bir parçanın ağırlığı G dir.)
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Örnek 5: Her birinin ağırlığı G ve kenar
uzunlukları 4 m olan homojen ve türdeş
kutular Şekil-1 de ki gibi yerleştirilmişken
Şekil 2 konumuna getiriliyor.
a) Kütle merkezindeki yer değişimi
b) Yerçekimi kuvvetine karşı yapılan işi
bulunuz.

Örnek 6: Yandaki şekilde türdeş kaplarda aynı sıvılar
bulunmaktadır.
Bu parametrelere göre;
I.
X kabındaki sıvı potansiyel enerjisi Y kabından
daha büyüktür.
II.
Kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir.
III.
Kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri birbirine
eşittir.
İfadelerinden hangileri doğru olmalıdır.
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III
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E) II ve III

Örnek 7: Yandaki kapta birbirine karışmayan d
ve 2d öz kütleli sıvılar bulunmaktadır. Sıvılar I
konumundaki gibi dengede iken sıvıların yere
göre toplam enerjisi E dir.
Kap II.konuma getirilirse sıvıların yere göre
toplam potansiyel enerjisi kaç E olur?

A)

5/4

B) 4/3

C) 3/2

D) 1

E) 2

YANIT: E
Örnek 8: Yandaki şekilde Y cisminin
potansiyel enerjisi EP , cisimlerin yere
yaptığı basınç P dir.
Cisimlerin ilk durumda sıcaklıkları
arasında TY > TX ilişkisi olduğuna göre, ısıl
denge sağlandıktan sonra EP ve P nasıl
değişir?

Ep

P

A) Azalır

Azalır

B) Azalır

Değişmez

C) Azalır

Artar

D) Artar

Değişmez

E) Artar

Artar

Yanıt A
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Örnek 9 : Yerden yükseklikleri farklı m ve 2m kütleli iki cismin potansiyel enerjileri eşittir.
Bu cisimlerin yerleri kendi aralarında değiştirilirse, potansiyel enerjilerinin

E P( 2m)
E P( m)

olur? (ÖYS 1987)
A)

0,5

B) 1

C) 2

D) 4

Yanıt:D

Örnek 10:

Yanıt B
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E) 8

oranı kaç

Örnek 11:

Yanıt A
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Örnek 12:

Örnek 13(Uğur Yayınları):
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Örnek 14(Uğur Yayınları):

Örnek 14(Uğur Yayınları):
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Örnek 15:

Örnek 16:
Eşit bölmeli sistemde m kütleli türdeş levhalar
X, Y ve Z noktaları etrafında döndürülerek I
konumundan II konumuna getiriliyorlar.
Cisimlerin yerçekimine karşı yaptığı işler
Wx, WY, WZ ise, bunlar arasındaki ilişki
nasıldır?

10

