





























































KUVVET İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

!ş
Günlük hayatta kullanılan !şkavramı !le f!z!kselanlamdakullanılan!ş kavramı b!rb!r!nden farklıdır
Günlükhayatta !ş b!r kuvvet kullanılmasıyeterl! !ken f!z!ksel
anlamda !ş !ç!n c!sme uygulanan kuvvet doğrultusunda c!sm!n

hareket ed!yorolması gerek!r
Uygulanan kuvvet!n !ş yapab!lmes! !ç!n kuvvet !le aynı
doğrultuda c!s!m hareket etmel!d!r

 Kazanımlar : 

F. 7. 3. 2. 1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan 

yolla ilişkili olduğunu açıklar 

F. 7. 3. 2. 2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel 

enerji olarak sınıflandırır
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F!z!ksel anlamda !şolab!lmes! !ç!n
1 C!sme kuvvet uygulanmalıdır
2 Kuvvet c!smeyolaldırmalıdır
3 C!s!m uygulanan kuvvet doğrultusunda yolalmalıdır

ÖRNEKLER

Kol!kutuya kuvvetuygulayıpçekersek !ş yapmış oluruz

Çantayı el!m!zleyukarı kaldırdığımızda !ş yapmış oluruz

Çanta sırtımızda !kenyürürsek !ş yapmış sayılmayız
Dolabı !tmeye çalışançoçuk kuvvet uygulamışolsa b!le c!s!m

yerdeğ!şt!rmed!ğ! !ç!n !ş yapmış sayılmaz
El!nde teps! !le yürüyen garson !şyapmış sayılmazUygulanankuvvet doğrultusunda yer değ!şt!rmem!şt!r

El arabası !le yüktaşırken kuvvet !le aynı doğrultuda

yer değ!şt!r!ld!ğ! !ç!n !ş yapmış oluruz

Topa vuran futbolcu uyguladığı kuvvet doğrultusunda

topun yer değ!şt!rmes!n!sağladığı !ç!n !ş yapmış oluruz
Asansörün !çer!s!nde yukarı çıkan k!ş! !ş yapamaz
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İş Kuvvet Yol

AlınanyoF
W F 2

JouleF Üewtonmetre m
Yapılan !ş c!sme uygulanan kuvvete ve c!sm!n aldığıyola

bağlıdır İş kuvvet ve alınan yol !le doğru orantılıdır

ENERJİ

Enerj! !ş yapab!lme yeteneğ!d!r
B!r !ş!n yapılab!lmes! !ç!n enerj!ye!ht!yaç vardır Nekadarçok

!ş yaparsak o kadarfazlaenerj! harcarız Aynızamanda ne

kadar enerj!y! harcarsak o kadar !ş yaparız
Enerj!n!n b!r!m! Joule J dür

İş ve enerj!n!n b!r!mler! aynıdır
Elektr!k enerj!s! ısı enerj!s! ışık enerj!s! nükleer enerj!
potans!yel enerj! k!net!k enerj! mekan!k enerj! rüzgarenerj!s!

enerj!n!n türler!nden b!rkaçıdır
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KİNETİK HAREKET ENERJİSİ

C!s!mler!n hareket!nden dolayı sah!poldukları kazandıkları

enerj!yek!net!kenerj! den!r

B!r c!sm!n hareket edeb!lmes! !ç!n c!smekuvvet uygulanmasıgerek!r!!!
YSüratarttıkça k!net!k enerj!de artar

Aynıkütleyesah!pc!s!mlerdensürat! fazlaolanın
k!net!kenerj!s!dahafazladır

Aynı sürate sah!p c!s!mlerdenkütles!

fazlaolanın k!net!kenerj!s! daha

fazladır

7Kütlearttıkçak!net!kenerj!artar
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POTANSİYEL ENERJİ

C!s!mler!n !çler!nde saklıolanenerj! çeş!d!d!r Potans!yelenerj!
çek!m potans!yel enerj!s! ve esnekl!k potans!yel enerj!s! olmaküzere

!k!grubaayrılır

1ÇEKİM POTANSİYEL ENERJİ

Yerçek!m! kuvvet!nden dolayı c!sm!n bel!rl! b!r yüksekl!kte!ken

sah!p olduğu enerj!ye çek!m potans!yel enerj! den!r

Çek!mpotans!yel enerj! c!sm!n ağırlığına ve yerdenyüksekl!ğ!ne

bağlıdır
Kütleler! aynı olan !k! b!lye

farklı yüksekl!klerden kum

zem!ne bırakıldığında yüksekte

olanb!lyen!nkumzem!nde

oluşturduğu!zdaha der!nd!rBunun

neden! yüksekl!karttıkça sah!p

olduğu çek!mpotans!yelenerj!
artar

Kütleler! farklıolanaynıbüyüklüktek! !k!

b!lye aynı yüksekl!ktenkumzem!nebırakıldıklarındakütles! büyük olanın kum

zem!ndeoluşturduğu der!nl!k daha fazladır
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Kütles! büyükolanc!sm!n kumzem!nde daha der!n !z oluşturmasının

neden!kütle arttıkça c!sm!nsah!p olduğuçek!mpotans!yel enerj!artar

2ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİ

Kuvvet uygulandığında şekl! değ!şen kuvvet!n etk!s! ortadan
kalkınca tekrar esk! hal!ne dönen c!s!mlere esnek c!s!m den!r

Esnek c!s!mler!n !çler!nde depoladığı enerj!ye esnekl!k

potans!yelenerj! den!r

Esnek c!s!mler sıkıştırıldığında

yada ger!ld!kler!nde c!s!m

esnekl!kpotans!yel enerj! depolar

Esnekl!k potans!yel enerj! esnek madden!nkalınlığına ve

ger!lme sıkıştırılma m!ktarına bağlıdır

ÖZEK Okuatmak !ç!n ger!len yayda sıkışmışyayda ger!lm!ş
paket last!ğ!nde esnekl!k potans!yel enerj! depolanır
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