Video 01
01.İŞ GÜÇ ENERJİ
A) İŞİN TANIMI
Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek
şarttır.
Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca taşınmasına da denir. Bir başka deyişle iş bir enerji aktarımı olarak
ta tanımlanabilir.

Cisme şekil 1 de sabit F kuvveti uygulanırsa cismi kendi doğrultusunda X kadar hareket ettiriyorsa yaptığı iş;
W = F.X bağıntısıyla bulunur.

Cisme uygulanan sabit F kuvveti şekil 2 deki gibi ise(paralel değilse), işi yapan, kuvvetin FX bileşenidir.
Yani hareket doğrultusu ile F kuvveti arasında açı varken cismin hareket doğrultusundaki kuvveti (bileşeni)
dikkate alınmalıdır.
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B) İşin Oluşma Koşulları
1) Cismin yer değiştirmesi 0(sıfır) ise yapılan iş
de 0(sıfır) olacaktır.


x  0 ( cisim hareketine başladığı noktaya
dönmüştür.)
2) Kuvvetlerin uygulanması neticesinde cismin A
noktasından B noktasına taşınmasında yollar farklı
bile olsa yapılan işler eşit olacaktır.

W1 = W2 = W3

Burada uygulanan kuvvetin yola dik bileşeni olan Fy cismi yukarı hareket ettiremiyorsa iş yapmış
olmayacaktır.
Kuvvetin hareket doğrultusu ile yaptığı açı α ise cismin, X kadar yer değiştirmesinde yapılan iş;

W  Fx . X

Olacaktır. ( FX = F.Cosα )

İş skaler bir büyüklüktür. Yani yönsüzdür.
Ancak değer olarak pozitif, negatif veya 0(sıfır) da olabilir.
Bu bağıntıda kuvvetin birimi;
Kuvvet birimi Newton, yer değiştirmenin birimi metre, işin birimi de joule’dur,
Kuvvet birimi Dyn, yer değiştirmenin birimi santimetre, işin birimi de erg ’dir.


W (İş) = F (Kuvvet) . x (Yol)



F  m.a

Joule = Newton.metre

Kuvvet = Kütle x İvme

J = N.m

N = kg . m / s2

(Newton nedir hatırlayalım)

J = kg . m2 / s2 (Joule’ün açılımı)
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C) Toplam iş
Wtoplam = Fnet . x
Fnet ==== > Burada birden fazla kuvvetin bileşimi Fnet’i oluşturacaktır.

Örnek 1: Yandaki şekildeki cisme
birden fazla kuvvet etki etmiştir.
Toplam iş bulunurken Fnet
yararlanarak hesap yapılacaktır.
Cismin ağırlığı 10 N dan büyükse F2
kuvveti iş yapamayacaktır.

ARKADAŞLAR FNET ÇOK ÖNEMLİ…..
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02.İŞ YAPABİLMENİN KOŞULLARI
1.Bir cisme bir kuvvet uygulandığı halde, cisim yer değiştirmezse iş yapılmaz.
F ≠ 0, X = 0 iş W = 0 olacaktır.
Cisme uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden büyükse cismi
harekete geçirebilecektir.

Fs < F (Hareket şartı)

2. Hareket eden cisme uygulanan kuvvet yola dik ve yol aldıramıyorsa ise yapılan iş sıfırdır.

θ = 90° , Cos90° = 0

iş W = 0 olacaktır.

Cisme uygulanan kuvvet cismin ağırlığından büyük olmadıkça cismi
harekete geçiremeyecek ve sonuç ta uygulanan kuvvet iş yapamayacaktır.

Örnek 2: 2 kg lık cisme uygulanan 15 N luk kuvvet cisim üzerinde iş yapabilmiş midir?

3.Bir cisme bir kuvvet uygulandığında cisim eğer yer değiştiriyorsa cisim iş yapmış sayılacaktır.

Örnek 3: Yukarıdaki şekilde cisme 20 N luk F kuvveti 4 metre boyunca uygulanmaktadır. İş oluşmuş mudur?

4

Örnek 4: Aşağıda sarkacın topuzuna uygulanan F kuvveti cismi A konumundan B konumuna getirmektedir.
F kuvvetinin büyüklüğü 5 N ise yapılan işi bulunuz.

4. Hareket eden cisme uygulanan kuvvetin hareket yönüyle yaptığı açı, dar açı ise Cos θ pozitif olduğundan
pozitif iş yapılır. Sistemin enerjisi, yapılan pozitif iş kadar artar.
F≠0

θ < 90° , Cos θ > 0
iş W > 0 olacaktır.

Örnek 5: Sürtünmesiz bir düzlemde 20 N luk kuvvetle 6
m çekilen m kütleli cisim üzerinde yapılan iş kaç joule
olmalıdır? (Cos 37 = 0,8)
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5. Hareket eden cisme uygulanan kuvvet hareket yönü ile geniş açı yapıyorsa Cosα negatif olduğundan
negatif iş yapılır. Sistemin enerjisi yapılan negatif iş kadar azalır.

Açılar ve İş İlişkisi

θ > 90°

Cos θ < 0

iş W < 0
W= -F.x
Hareket doğrultusuna ters yönde bir kuvvet varsa iş negatif olarak alınacaktır.

Örnek 6: 40 N luk kuvvetin yaptığı iş kaç joule dür?
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6. Kuvvet - yol grafiğinin yol ekseni ile sınırladığı alanların cebirsel toplamı yapılan işi verir.
Sistemin enerjisi yapılan iş kadar değişir.

İŞ SİSTEME
AKTARILAN ENERJİDİR.

Örnek 7: Yandaki grafikte verilmiş bulunan
kuvvet yol grafiğine göre cisim üzerinde
yapılan iş kaç Joule olacaktır?

W1 =
W2 =
W3 =
W4 =
WTOP =
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Örnek 8: Sürtünmesiz yolda hareketine başlayan m kütleli bir cismin
hareketi boyunca grafikte belirtildiği üzere F kuvveti uygulanmaktadır.
Cismin 30 m sonundaki kinetik enerjisi kaç joule olacaktır?
A) 50

Örnek 9:

Yanıt:D
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B) 100

C) 150

D) 200

E)250

Örnek 10:

Örnek 11: Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde
durmakta olan m kütleli bir cisme Şekil-I de F
kuvveti t saniye, Şekil-II de 2F kuvveti 2t saniye
uygulanıyor.İki farklı durumda yapılan işleri W1 ve
W2 olduğuna göre

9

W1
W2

oranı kaç olmalıdır?

Örnek 12: x=0 konumunda durmakta olan bir cisme etkiyen
net kuvvetin cismin konumuna bağlı değişimi grafikteki gibidir.
Hangi aralıklarda cismin kinetik enerjisi artmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I,II;III

Örnek 13 : Makaralı sistemde 2 Kg lık cismin altındaki tabla
çekildikten sonra cisim 2 m/s lik hızla yere çarpmaktadır?
Cisimlerin hareketi esnasında sürtünmede ısıya dönüşen enerji
miktarı ne kadardır? (g=10m/s2)
A) 16
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B) 18

C) 20

D) 22

E) 24

