DİNAMİK 03
SÜRTÜNME KUVVETİ
Bir cisim, harekete geçirilmek istendiğinde ya da hareket halinde iken cismin hareketine karşı koyan bir
kuvvetle karşılaşır.
Cismin temas ettiği yüzeyle etkileşmesinden ileri gelen, cisimle yüzey arasında ve cismin hareket yönüne
zıt yönde olan bu kuvvete sürtünme kuvveti denir.

Sürtünme kuvveti ikiye ayrılır.
a) Statik Sürtünme

: Fs ( Cismin durgun halindeyken etki eden kuvvet)

b) Kinetik Sürtünme

: Fk ( Cismin hareketli halindeyken etki eden kuvvet)

Fk = μk.N

Fs = μs.N
Fk < Fs

Fk , Fs : Sürtünme kuvveti (Newton)
μk , μs : Sürtünme katsayıları
N : Yolun cisme gösterdiği tepki (Newton) dir.
1) Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeylerin
büyüklüğüne bağlı olmayıp daima hareket yönüne
zıt yöndedir.
2) Sürtünme kuvveti aynı cisimlerin faklı yüzeyleri
sürtünmeye maruz kalsa da aynı olacaktır.
Sonuç olarak sürtünme kuvvetinin yüzey alanından
bağımsız olduğu ortaya çıkacaktır.

F1 = F 2
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Yatay Düzlemde Sürtünme Kuvveti
A) Yere paralel F kuvvetiyle çekilen cismin yarattığı sürtünme kuvveti

Cisim, yatay düzleme ağırlığı (G = mg) kadar etki yaptığından, düzlemin cisme gösterdiği tepki de
N = mg dir.
fs = k.N den
fs = k.m.g olur.

B) α açısıyla F kuvvetiyle çekilen cismin yarattığı sürtünme kuvveti

Cisme etki eden F kuvveti yol ile a gibi bir açı yapıyorsa;
kuvvet yola paralel FX bileşeni ile yola dik FY bileşenlerine ayrılır.
Bu durumda (Fy < G olmak koşuluyla) yatay düzleme uygulanan etki G – Fy kadardır.
Düzlemin cisme gösterdiği tepki de N = G – Fy dir.
Sürtünme kuvveti,
fs = k.N den
fs = k.(G – Fy) olur.
2

Örnek 01 : Sürtünmeli bir zeminde durmakta olan bir
10 N luk bir kuvvet uygulandığında 2 m/s2 lik ivme
kazanmaktadır.
Cismin hareket ettiği yüzeyin sürtünme katsayısı kaçtır?
(sin37=0,6 cos37=0,8 g= 10m/s2)

A)

3
4
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B) 2

C)

2
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1

D) 5

Örnek 02 : 10m/s2 lik ivme ile hareket eden aracın
önündeki K cismi kaymadan ancak durabilmektedir.
K cisminin kütlesi 2kg oluğuna göre, cisim ile araç
arasındaki sürtünme katsayısı nedir?

A) 0,6

B) 0,7

C) 0,8

D) 0,9
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E) 1

2

E)7

C) α açısıyla F kuvvetiyle ittirilen cismin yarattığı sürtünme kuvveti

Cisme şekildeki gibi etki eden F
kuvveti yatay (Fx) ve düşey (FY)
bileşenlerine ayrılır.
Bu durumda yatay düzleme
uygulanan etki G + (FY)
kadardır.
Düzlemin cisme gösterdiği tepki de N = G + FY dir.
Sürtünme kuvveti

fs = k.N den
fs = k.(G + FY ) olur.

Örnek 03 : Sürtünme katsayısı 0,5 olan bir
tavanda sürtülmeye çalışılan m kütleli cisme
yatayla 53 derece açı yapan 80 N luk kuvvet
uygulanmaktadır.
Uygulanan kuvvet cisme 9 m/s2 lik ivme
kazandırdığına göre m kütleli cismin ka ç kg
dır?
(Cos 53= 0,6 Sin 53=0,8 g=10 m/s2)

A) 0,5

B) 1

C) 2

D) 3

4

E) 4

Bir cismin sürtünemli bir yüzeyde hareket ettirebilmek için kuvvet uygulamak
gerekmektedir.
Şekil A da kuvvet uygulanmaya başladıktan sonra bir müddet sonra cisim hareket
edecektir.
F kuvvetinin değeri belli bir kuvvet değerine ( F1 ) ulaşınca cisim hareket edebilecektir.
Bu en son değer SÜRTÜNME KUVVETİ değeridir.

Fs = F1 = k.N = k.m.g olacaktır.
F1 değerinden sonraki her kuvvet değeri karşılığındaki ivme değeri oranı bir sabite karşılık
gelecektir.

Net Kuvvet İvme Grafiğinin Eğimi

tan  
olacaktır.
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Örnek 04 : K ve L cisimlerinin yatay düzlemde

uygulanan kuvvetlerin cismin ivmesine bağlı
olarak grafikleri yanda ki şekilde verilmiştir.
Verilenlere göre;
I)
K ve L cisim kütle oranları
II) Cisimlerin sürtünme zeminlerdeki
sürtünme katsayısı oranları nedir?
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