Video 06
05.Mekanik Enerji
Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır.
Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir.
Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin 60 m yüksekten serbest bırakılmasıyla işe başlayalım. 3 adet grafiğimizi
sizin için hazırladım. 60 m yüksekten bırakılan cisim kaç saniye sonra tere çarpacaktır. Cevap basit 3,46 saniye sonra…
Şimdi grafikler……

Yukarıdaki grafikler kütlesi 2 Kg olan 60 m yükseklikten serbest olarak(ilk hızsız) bırakılan bir cismin anlık
enerji grafiklerdir.
Şimdi 3 ayrı grafiğide inceleyelim.
’ye göre cisim 3,464 saniyede yere çarpacaktır. ( g=10 m/s2)
Üstteki 2 grafik potansiyel ve kinetik enerji değişimin zamana göre değişimini alttaki ise ikisinin toplamını
göstermektedir.

1

Grafik Açıklamaları
1.Grafikte potansiyel enerji zamanla azalırken 2.grafikte kinetik enerjinin sürekli arttığı;
Potansiyel enerjinin azalma miktarı aynı zamanda kinetik enerjide artış olarak ortaya çıktığı;
60 m yükseklikten serbest olarak bırakılan cismin yine anlık olarak Ek+Ep toplamları da yine değişmediği ve
sabit bir değerde kaldığı;
Ek+Ep= Mekanik enerji kavramının sabitliği ortaya çıkmaktadır.
Cismin yere ulaşma süresi 3,464 saniye sürmekte olup, bu sürenin sonunda en tepe noktasındaki E p enerji
değeri Ek’ya dönüşmektedir.
Son grafikte Ek+Ep nin değerinin sabit 1200 J olduğu görülmektedir.
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ENERJİNİN KORUNUMU
1) Cisme dışarıdan etkiyen kuvvet varsa;
Bir cisim, şekildeki gibi sabit F kuvveti ile X kadar yol alıyorsa;
W = F.X kadar iş yapılmış olur.
İş, sisteme aktarılan enerji olduğundan yapılan iş, sisteme kinetic enerji ve potansiyel
enerji olarak aktarılır. Sistem sürtünmeliyse yapılan iş ısıya da dönüşur.
Sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş yani ısıya dönüşen enerji Sürtünme kuvveti fs,
Sürtünmeli yol xs ise;
Wısı = fs.xs bağıntısıyla bulunur.
O halde iş;

W = ΔEk + ΔEP + Wısı

dır.

Cismin ilk kinetik enerjisi Ek1, ilk potansiyel enerjisi EP1 , son kinetik enerjisi Ek2 , son potansiyelenerjsi EP2 ise

Ek1+EP1+ W = Ek2+ EP2+ Wısı

yazılabilir.

2) Cisme dışarıdan etkiyen kuvvet yoksa
a)

Şekildeki eğik düzlem sürtünmeli değilse sistemde ısıya dönüşen enerji

yoktur.
Cisme dışarıdan kuvvet etki etmediğinden sisteme aktarılan enerji de yoktur.
Bu durumda M noktasındaki enerjiler toplamı N dekine eşittir. Yani mekanik enerji
korunur.

Enerjinin korunumu;

Ek1+EP1 = Ek2+ EP2 bağıntısıyla gösterilir.

b) Eğik düzlem Sürtünmeli ise bir miktar enerji ısıya dönüşur. Bu durumda M noktasındaki enerjiler
toplamı N noktasındaki enerjiler ile ısıya dönüşen enerjinin toplamına eşittir.

Ek1+EP1 = Ek2+ EP2 + Wısı

yazılır.
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Örnek 1: 4 metre yüksekten E kinetik enerjisiyle bırakılan cisim L noktasına kadar çıkıp dönüşte M
noktasında duruyor. Cismin K noktasındaki kinetik enerjisi kaç jouledir.

Örnek 2: K noktasından serbest bırakılan 1 kg kütleli cisim sürtünmeli XY yolunu geçerek esneklik
katsayısı 800 N/m olan yaya çarpıyor. Yayı kaç cm sıkıştırır? ( Fs=5N).
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Örnek 3: Düşey kesiti şekilde gibi
olan düzlemin KL bölümü sürtünmesiz,
LM bölümü sürtünmelidir.
K noktasında ki hızı V olan m kütleli
cisim L noktasından 2V hızıyla
geçtikten sonra M noktasında duruyor.
Cisme LM yolunda uygulanan
sürtünme kuvveti kaç mg
büyüklüğündedir?

IKLI = ILMI

Örnek 4:
Sürtünmesiz bir yörüngede cisim K noktasından geçtikten
sonra şekildeki yörüngeyi izlemektedir.
Aşağıdaki yargılara göre
I. Cismin K noktasından geçerken hızı bulunmaktadır.
II. Cisim K noktasından serbest olarak bırakılmıştır.
III. L noktasındaki hız değeri K’da ki hız değerinden
büyüktür.
Hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III
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D) I ve III

E) II ve III

Örnek 5:
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Örnek 6:
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Örnek 7:

Örnek 8:
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Örnek 9: Hava direncinin
önemsenmediği ortamda yatay K hizasından şekildeki gibi atılan X, Y ve Z
cisimlerinin yere çarpma hızları VX, VY ve
VZ arasındaki ilişki nasıldır?
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Örnek 10 :

Yanıt:E
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