Harekete neden olan etkiler insanları uzun süre ilgilendirmiş ve bu konuda
Galileo ve Newton zamanına dek pek başarılı sonuçlar elde edilmemişti.
Galileo’dan önce filozoflar, bir cismi devindirebilmek için kesinlikle bir etkinin,
yani bir kuvvetin gerektiğini ileri sürmemişler ve <<olağan>> halde bir cismin
durması gerektiğine inanmamışlardı. Gerçekten bir düzlem üzerinde bir cisim
kaydırılmak istenirse, cismin kısa bir süre gittikten sonra yavaşlayıp durduğu
gözlenir. Bu gözlem dış bir kuvvet olamadığı sürece kaymanın olmadığı
düşüncesini destekler. Galileo yaptığı deneylerde bu inancın gerçek olmadığını
gösterdi. Eğer cisim ve onun üzerinde durduğu düzlen pürüzsüz hale getirilirse ve
cisim yağlanırsa, cismin hızının daha yavaş azaldığı ve cismin daha ileride durduğu
gözlenir. Buna göre, cismin kayması yavaşlatıcı, yani bütün sürtünmeler, ortadan
kaldırılırsa, cismin değişmez bir hızla yoluna bir doğru boyunca sonsuza değin devam sonucu çıkar. Galileo’nun vardığı sonuç bu idi. Ona göre, bu
cismin hızını değiştirmek için bir dış kuvvet gerekir; ama belli bir hızda giden cismin hızını koruyabilmesi için bir kuvvete gerek yoktur. Mesela bir
sandığı bir düzlemde ittiğimiz durum için, ellimizin verdiği itme sandığa bir hız kazandırır, fakat düzlem sandığa bir kuvvet uygulayarak onu
yavaşlatır ve durdurur. Her iki kuvvette hızda bir değişim, yani bir ivme oluşturur. İşte Galileo’nun bulduğu bu gerçeği, Galileo’nun öldüğü gün
doğan Isaac Newton bir evrensel yasa olarak 1686 da yazdığı Princiria Matematika Philosoph Naturalis adlı kitabında ortaya koydu.
v Kuvvet Kavramı
Bir cisim üzerinde hareket ve şekil değişikliği sağlayan etkiye kuvvet adı verilir. Kuvvet vektörel bir nicelik olup bir büyüklüğe ve yöne
sahiptir. SI birim sisteminde kuvvetin birimi bu kavramı ilk kez ortaya koyan Newton (N) ile gösterilir.
1𝑁 = 1𝑘𝑔 𝑚 𝑠 !
Cisimler arasında oluşan kuvvetleri etkileşim şekline göre iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar sırası ile Temas Kuvvetleri ve Alan
Kuvvetleri’dir.

•

Temas Kuvvetleri

İki cisim arasındaki fiziksel temas (değme) sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir. Örneğin
yay kuvveti, sürtünme kuvveti, bir topu hareket ettirmek için topa uygulanan itme kuvveti
gibi.

•

Alan Kuvvetleri

Cisimler arasında temas olmadan etkisini gösteren kuvvetlerdir. Örneğin yer çekimi kuvveti, elektrik ve manyetik kuvvet gibi.

NEWTON’UN BİRİNCİ HAREKET KANUNU (EYLEMSİZLİK PRENSİBİ)
Herhangi bir cisim üzerine bir kuvvet etki etmiyorsa, yada etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa, durumunu değiştirmez. Cisim duruyorsa
durur, hareket ediyorsa hareketini bir doğru boyun devam ettirir.
Ø Duran bir cisme bir kuvvet etki etmedikçe cisim yine hareketsiz kalır. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim o anki
durumunu korur. Bir cisim için net kuvvet 0 ise 𝐹!"# =

𝐹 = 0 , ivme sıfır 𝑎 = 0 olur.

Ø Hareketli bir cisme bir kuvvet etki etmezse, cismin hızının büyüklüğü de yönü de değişmez. Cisim hareket ediyorsa düzgün doğrusal, yani
sabit hızlı olarak hareketine devam eder. Dışarıdan uygulanan bir kuvvetin etkisinde olmayan bir cismin durgun halde kalır yani hareketsiz
olur yada sabit bir hızla hareket eder. Hızın sabit olması doğal olarak ivmenin sıfır olmasını gerektirir.
Newton’un bu birinci yasası gözlem çerçevelerini de tanımlar. Çünkü genel olarak bir cismin ivmesi, yani hızındaki değişim belli bir
gözlem çerçevesine göre ölçülür. Birinci yasaya göre cismin çevresinde başka bir cisim yoksa, yani bir cisme belli bir kuvvet etki etmiyorsa, öyle
gözlem çevreleri bulabiliriz ki, cismin bu çerçevelerde ivmesi olmasın. Cisimlerin üzerine etki eden kuvvetlerin olmaması durumunda cisimlerin

durumlarını koruması maddenin bir özelliği olarak alınır ve buna eylemsizlik denir. Newton’un birinci yasasına da çoğu kez eylemsizlik yasası
denir ve bunun geçerli olduğu gözlem çerçevelerine eylemsizlik gözlem çerçeveleri denir.
Newton’un birinci yasasında görüldüğü gibi, bir cismin durması veya değişmez bir hızla gitmesi arasında fark yoktur. Buna göre, bir eylemsiz
çerçevede durduğu gözlenen bir cisim, başka bir çerçeveden bakılınca değişmez bir hızla gider görünür. Her iki çerçeveye göre de cismin bir ivmesi
yoktur. Her iki çerçeveye göre de hız değişmez. Buna göre her iki çerçevedeki gözleyici de cismin üzerine bir kuvvet etkidiği yada, etki eden
kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olduğu bulunur.
NEWTON’UN İKİNCİ HAREKET KANUNU
Birinci yasadan biliyoruz ki, kuvvet olmadığında cismin hızında bir değişim, yani ivme söz konusu değildir. O halde kuvvet olduğunda, bir
ivme yani bir hız değişimi olmalıdır. Kuvvet ile ivme arasındaki bağlantıyı bulabilmek için, önce aynı bir cisme değişik şiddet ve doğrultuda kuvvet
uygulanıp kuvvet (F) ve ivme (a) ölçülürse, sonra da farklı cisimlerle aynı ölçmeler yapılırsa şu sonuçlar elde edilir:
Ø Bütün durumlarda ivmenin doğrultusu, kuvvetin doğrultusu ile aynıdır. Bu sonuç, cisim başlangıçta durgunda olsa, herhangi bir hızla belli
doğrultuda gitse de doğrudur.
Ø Belli bir cisim için kuvvetin şiddetinin ivmeye oranı değişmez kalmaktadır.
𝐹
= 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡
𝑎
𝐹 = 𝑚𝑎 eşitliğinde görüldüğü gibi; kütle, uygulanan kuvvet sebebi ile cismin kazanacağı ivmeye karşı koyan bir nicelik olarak ortaya
çıkmaktadır. Yani, aynı bir kuvvetle kütlesi küçük olan bir cisim daha büyük bir ivme, kütlesi büyük olan bir cisim ise daha küçük bir ivme kazanır.
Bu yönüyle kütle, devinime karşı koyan bir niceliktir; başka bir deyimle, ötelenme devinimindeki değişime karşı koyar. Bu açıdan kütleye, öteleme
eylemsizliği de denir.
Newton’un ikinci yasası olarak bilinen

𝐹 = 𝑚𝑎 eşitliği vektörel bir eşitliktir. Bir cisme aynı anda çeşitli doğrultularda, çeşitli

büyüklüklerde bir çok kuvvet etki ettiğinden, cisim bunların bileşkesi yönünde bir ivme kazanır. İvme uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır ve
kuvvet yönündedir.

NEWTON’UN ÜÇÜNCÜ HAREKET KANUNU (ETKİ-TEPKİ PRENSİBİ)
Doğadaki bütün gerçek kuvvetler çevreyle etkileşme sonucu çıkarlar. Bir cisim diğer bir cisme bir kuvvet etki ettirdiğinde, diğer cisim de bu
cisme bir kuvvet etkiler. Bu kuvvetlerin büyüklükleri aynı yönleri zıttır. Bu durumda, yalıtılmış tek bir kuvvetten söz edilemez. İki cisim arasındaki
etkileşime de bu kuvvetlerden birine «etki» diğerine «tepki» kuvveti denir. Başka bir deyimle, kuvvetlerden birisi «etki» olarak alınırsa, diğeri
birinciye karşı «tepki» olarak alınır.
Ø Herhangi bir etkiye karşı her zaman bir tepki vardır.
Ø İki cisim arasında oluşan etkileşmede etki kuvveti, tepki kuvvetine eşit fakat zıt yönlüdür.

𝐹!"#$ = −𝐹!"#$%

Ø Etki-tepki çiftindeki iki kuvvet daima farklı cisimler üzerine uygulanır. Dolayısı ile birbirlerini sıfırlamaları olası değildir.

İki cisim etkileşiyor ise, birinci
cismin

ikinci

cisim

uyguladığı 𝐹⃗!" kuvveti,
cismin

birinci

cisim

üzerine
ikinci
üzerine

uyguladığı 𝐹⃗!" kuvvetine eşit ve
zıt yönlüdür.
v Yer Çekimi Kuvveti (ağırlık)
Ağırlık ve kütle kavramları aynı değildir ve birbirlerine karıştırılmamalıdır. Kütlesi 𝑚 olan bir cisme dünyanın uyguladığı kütlesel çekim
kuvveti cismin ağırlığı olarak adlandırılır ve 𝐹! ile gösterilir. Bu kuvvet, dünyanın merkezine doğru yönelmiştir ve kuvvetin büyüklüğü cismin
ağırlığı olarak bilinir.
𝑘ü𝑡𝑙𝑒: 𝑚
•

𝐴ğı𝑟𝑙ı𝑘: 𝐹! = 𝑚𝑔

Ağırlık, yer çekim ivmesi 𝑔’ ye bağlı olarak değişir. Buna karşın kütle cismin madde miktarıdır ve değişmez.

v Normal Kuvvet
Normal kuvvet bir yüzey üzerinde bulunan bir cisme yüzey tarafından yüzeye dik ve yüzeyden dışa doğru yönelmiş olarak uygulanan
kuvvettir. Normal kuvvet 𝑁 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑛 vektörü ile gösterilir. Normal kuvvet bir temas kuvvetidir ve cismin yüzeyi delip düşmesini önler. Cisimden
yüzeye dik olarak uygulanan toplam kuvveti dengelemek için gerekli büyüklüğe sahip olur ki yüzey kırılıncaya kadar değer alabilir. Normal kuvvet
bir tepki kuvveti değil etki kuvvetidir.
Değişik yüzey durumları için cismin ağırlığının ve tepki kuvvetlerinin yönleri
𝑛

𝑛!⃗
𝑛

yüzey
𝑚𝑔
𝑚𝑔

duvar

yüzey

𝑚𝑔

v Gerilme Kuvveti
İp, halat gibi cisimlerin iki ucuna birden veya bir ucu sabitlenerek diğer ucuna ip gerilecek şekilde kuvvet uygulanmasıyla ip üzerinde
oluşan bir dağılım kuvvetidir. Gerilme kuvveti, 𝑇, ip üzerinde dağılmış olmakla birlikte ipin iki ucunda bir uçtan diğer uca doğru yönelmiş kuvvet
çifti ile gösterilir.

!⃗ gerilme kuvveti oluşur. Her bir
Şekilde görüldüğü gibi iki kütle arasındaki ipte 𝑇
cismi ayrı ayrı incelemek istediğimiz durumda bu kuvvet her iki cisimde de
cisimden dışa doğru ip üzerinde yer alacak şekilde gösterilir.

v Yay Kuvveti
Bir yayın (elastik materyalin) serbest konumundan yer değiştirmeye zorlanmasıyla yay üzerinde meydana gelen gerilme veya sıkışmanın
oluşturduğu kuvvettir. Uygulanan kuvvete zıt yönlüdür ve ∆𝑥 yayın maruz bırakıldığı yer değiştirmeyi, k yay sabitini göstermek üzere 𝑓!"! =
−𝑘∆𝑥 ile verilir. Buradaki eksi işareti yayın maruz bırakıldığı yer değiştirme ile yay kuvvetinin zıt yönlü olduğunu gösterir.

v Sürtünme Kuvveti
•

Sürtünme basit koşullarda birbiriyle teması olan iki cisimden birinin, diğer cismin hareketine karşı gösterdiği dirençtir. Eğer yerdeki ağır bir
kutuyu itmeye çalışırsanız kutunun hareket edebilmesi için kuvvet uygulamanız gerekir. Peki kutuyu hareket ettirmek için neden kuvvete
ihtiyaç vardır? Çünkü kutunun temasta olduğu yüzey kutunun hareketine karşı direnç gösterir.

•

Sürtünme, iki sıvı, katı ya da herhangi iki madde yüzeyi arasında olan ve bu yüzeylerin birbirlerine karşı hareket etmesini engellemeye
çalışan karşılıklı direnç kuvvetidir. Sürtünme her zaman hareketin yönüne zıt yöndedir. Bu arada sürtünme doğanın temel kuvvetlerinden
birisi değildir. Makroskopik bir kuvvettir ve temas halindeki iki yüzey arasındaki elektromanyetik etkileşimden kaynaklanır.

•

Sürtünme katsayısı, yüzeyin harekete olan direncinin sayısal değeridir. Her yüzeyin üstünde, sabit cisimler için statik sürtünme katsayısı,
hareket eden cisimler için kinetik sürtünme katsayısı vardır.

•

Yürümek, ayakkabımız ile bastığımız yerin arasında oluşan sürtünme kuvveti sayesinde gerçekleşir. Buna zıt olarak çok kaygan bir
zeminde yürümesi çok zorlaşır çünkü o zeminle ayak arasında çok daha az sürtünme kuvveti bulunur. Etrafımıza göz attığımızda, dünyanın
düzeni üzerinde geniş etkileri olan sürtünmenin her yerde aktif olarak işlediğini görebiliriz.

•

Sıfır sürtünme teorik problemleri çözmek için kullanılan ideal bir kavramdır. Gerçek dünyada birbiriyle temasta olan iki cisim arasında az
miktarda da olsa bir sürtünme hep vardır.

Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Şöyle Sıralanabilir:
Ø Sürtünme Kuvvetinin Olumlu Yönleri
• Yürümeyi kolaylaştırır.
• Sürtünme kuvveti sebebiyle yerine konan masa, sandalye gibi eşyalar yerlerinde
kalırlar.
• Sporcular çıkıntılı ayakkabılar ile yere daha rahat basarlar.
• Dağ yamaçlarındaki kaya ve topraklar kaymazlar.
• Sürtünme kuvveti olmasaydı arabalar frene basıldığında duramazdı.
• Sürtünme sayesinde Araba, uçak, gemi ve trenin hızını yavaşlar.
• Yazı yazabilmek sürtünme kuvveti sayesinde olur. Yazılan yazının silinmesi de
aynı şekilde sürtünme sayesinde oluyor.
Ø Sürtünme Kuvvetinin Olumsuz Yönleri
• Hareketi zorlaştırır.
• Cisimleri aşındırır.
• Enerji kaybına neden olmaktadır. Örneğin arabaların motor güçlerinin neredeyse
%20’si sürtünmeyle boşa harcanmaktadır.
• Cisimlerin ağırlığı büyük olunca sürtünmeden dolayı cisimleri hareket ettirebilmek
için daha fazla enerji harcanır.
• Makina parçaları hareket ederken birbirine sürtünür ve bu sürtünmeden dolayı
parçalar yıpranır.
• Metaller arasında oluşan sürtünme sonucu sert metal yumuşak metali aşındırır.

Ø Sürtünme Kuvvetini Arttırmak İçin Kullanılan Yöntemler
• Kış aylarında karlı ve buzlu yollarda, araç tekerlerine zincir takılması
• İş makinelerinin tekerlerinin yüzeylerinin daha kalın girintili yapılması
• Kış aylarında daha girintili tabana sahip ayakkabılar giyilmesi

Ø Sürtünme Kuvvetini Azaltmak İçin Kullanılan
Yöntemler
• Makinelerin hareket eden parçalarının, kapı menteşelerinin,
bisiklet zincirlerinin yağlanması

• Futbol maçlarında kalecilerin eldiven giymesi

• Kayakçıların düz ve pürüzsüz kayak kullanması

• Bisikletlerin durması için plastik fren pabuçları kullanılması

• Uçakların burun kısımlarının sivri şekilde tasarlanması

• Malzemelerin sabitlenmesi için kullanılan vidaların girintili olması

• Gemilerin ön kısımlarının V şeklinde tasarlanması

• Eğimli yollarda güvenli sürüş için yola dik şeritler kullanılması
ü Statik ve Kinetik Sürtünme Arasındaki Farklar
Bu kavramlar arasında açık bir ayrım yapmak, onları anlamamızı kolaylaştırır. Statik ve kinetik, iki karşıt kavramdır. Statik, bir sistemin
zamanla değişim göstermediğini ifade ederken, kinetik ise sistemin hareketli olduğunu belirtir. Şimdi statik ve kinetik sürtünme arasındaki ana farkı
görelim.
•

Tanım
§

Statik sürtünme, hareketli olmayan iki katı yüzey arasındaki sürtünme kuvvetidir. Bu iki yüzey arasında birçok eylemi sağlamak,
ancak statik sürtünme kuvvetinin dengelenmesiyle oluşabilir. İki yüzey arasındaki çok güçlü zıt yönlü bir kuvvettir ve hareket imkanını
ortadan kaldırır. Statik sürtünme sayesinde iki yüzey arasında herhangi hareket yani kayma olmaz. 0 ≤ 𝑓!"#"$% ≤ 𝜇! 𝑛 statik sürtünme
katsayısının değerini bulmamızı sağlar. Buradan görüldüğü gibi 𝑓! 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝜇! 𝑛 sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Bu
değere kadar sürtünme kuvveti sadece uygulanan kuvveti durdurabilecek değeri alır. Eğer uygulanan net kuvvet sürtünme kuvvetinin
maksimum değerinden büyük ise o zaman sürtünme hareketi engelleyemez yani durum kinetiktir demektir. Bu durumda kinetik
sürtünme kuvvetinin değeri hesaplanır ve o kullanılır.

§

Kinetik sürtünme temas halinde olup birbirine göre hareket eden iki katı yüzey arasındaki sürtünme kuvvetidir. Cisimler hareket
halindeyken dahi sürtünme kuvveti tamamen ortadan kalkmaz ve harekete direnç göstermeye devam eder. Kinetik sürtünme katsayısının
değeri 𝑓!"#$%"! = 𝜇! 𝑛’ dir.

Aşağıdaki örnek statik ve kinetik sürtünmeyi aynı anda betimlemektedir.

1

𝑔!"#"$ = 10 𝑚 𝑠 ! , 𝑔!"#$%&' = 9,8 𝑚 𝑠 ! ve 𝑔!" = 1,6 𝑚 𝑠 !
ÇÖZÜMLÜ SORULAR
Yandaki şekil üzerinde gösterilen verileri kullanarak aşağıdaki ilk 5 soruyu cevaplayınız.

1) 𝐹! kuvvetinin vektörel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹! = 15𝑐𝑜𝑠53𝚤 + 15𝑠𝑖𝑛53𝚥 = 15 0.6 𝚤 + 15 0.8 𝚥 = 9𝚤 + 12𝚥 𝑁
2) 𝐹! kuvvetinin vektörel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹! = 10𝑐𝑜𝑠143𝚤 + 10𝑠𝑖𝑛143𝚥 = 10 −0.8 𝚤 + 10 0.6 𝚥 = −8𝚤 + 6𝚥 𝑁
3) 𝐹! kuvvetinin vektörel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹! = 8𝑐𝑜𝑠270𝚤 + 8𝑠𝑖𝑛270𝚥 = 8 0 𝚤 + 8(−1)𝚥 𝑁
4) Bu üç kuvvetin bileşke kuvveti, 𝐹!"# , aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹!"# = 9𝚤 + 12𝚥 + −8𝚤 + 6𝚥 + −8𝚥 = 𝚤 + 10𝚥 𝑁
5) Bu üç kuvvetin bileşke kuvvetinin büyüklüğü, 𝐹!"# , aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹!"# =

1! + 10! = 101 = 10.05 𝑁
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6) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin kutuplardaki kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Kütle cismin sahip olduğu madde miktarıdır ve değişmez. Cvp: 10kg
7) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin ekvatordaki kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Kütle cismin sahip olduğu madde miktarıdır ve değişmez. Cvp: 10kg
8) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin aydaki kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
Kütle cismin sahip olduğu madde miktarıdır ve değişmez. Cvp: 10kg
9) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin ekvatordaki ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹! = 𝑚𝑔 = 10 9,8 = 98 𝑁
10) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin kutuplardaki ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹! = 𝑚𝑔 = 10 10 = 100 𝑁
11) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin aydaki ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹! = 𝑚𝑔 = 10 1,6 = 16 𝑁
12) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin ekvatordaki ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?
𝐹! = 𝑚𝑔 = 10 −1,6𝚥 = −16𝚥 𝑁
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13) Şekildeki TV’yi tutan telleri geren kuvvetlerden F1=50N ise;
a) F2 kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? (g=9.8 m/s2)
Bu soruyu çözebilmek için denge noktasına etki eden tüm kuvvetleri
gösterelim ve denge noktasını koordinat sisteminin merkezi kabul edelim.
300

!
F1

∑ 𝐹⃗! = 𝐹! 𝑐𝑜𝑠30𝚤̂ − 𝐹! 𝑐𝑜𝑠60𝚤̂ = 0 denge şartı bize 𝐹! 𝑐𝑜𝑠30 =

600 !
F2
y

𝐹! 𝑐𝑜𝑠60 olması gerektiğini verir.

600

300

x

O halde,

𝐹! =

𝐹! 𝑐𝑜𝑠30 50×0.87
=
= 87N
𝑐𝑜𝑠60
0.5

!
mg

b) televizyonun ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? (g=9.8 m/s2)
Bu soruyu çözebilmek için denge noktasına etki eden tüm kuvvetleri gösterelim ve denge noktasını koordinat sisteminin merkezi kabul
edelim
Benzer olarak

𝐹! = 𝐹! 𝑠𝑖𝑛30𝚥 + 𝐹! 𝑠𝑖𝑛60𝚥 − 𝑚𝑔𝚥 = 0 denge şartı bize 𝑚𝑔 = 𝐹! 𝑠𝑖𝑛30 + 𝐹! 𝑠𝑖𝑛60 şartını verir.

O halde, TV’nin ağırlığının büyüklüğü 𝑚𝑔 = 50×0.5 + 87×0.87 = 100.7 𝑁 olarak bulunur.
c) televizyonun ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?
TV’nin ağırlığı: 𝑚𝑔 = −100.7𝚥 𝑁
d) televizyonun kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?
TV’nin kütlesi ise, 𝑚 =

!"".!
!.!

= 10.3 𝑘𝑔 olur.
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14) Sürtünme katsayısı 0.1 olan bir yüzey üzerinde bulunan 20kg kütleli bir kutu F=100N büyüklüğündeki bir kuvvet ile yatay olarak
şekildeki gibi çekiliyor.
a) Kutu üzerine etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Soruyu çözebilmek için kutu üzerine etki eden tüm
kuvvetleri bir diyagramla gösterelim. Kuvvetlerin her
birinin vektör olduğunu hatırlayarak, bir koordinat seçip
ivmenin yönünü de bu diyagramda gösterelim.

!
a

!
N

y

y-kuvvetleri: ∑ 𝐹⃗! = 𝑁𝚥̂ − 𝑚𝑔𝚥̂ = 0 buradan 𝑁 = 𝑚𝑔 = 20×9.8 = 196𝑁

!
F

!
f

x

!
mg

Dolayısıyla
𝑓 = 𝜇𝑁 = 0.1×196 = 19.6𝑁

b) Kutunun ivmesi aşağıdakilerden hangisidir?
x-kuvvetleri:

𝐹! = 𝐹𝚤 − 𝑓𝚤 = 𝑚𝑎𝚤 buradan 𝐹 − 𝑓 = 𝑚𝑎
𝑎=

denklemi bulunur.

𝐹 − 𝑓 100 − 19.6
=
= 4 𝑚 𝑠!
𝑚
20

Yukarıda bulunan değer ivmenin büyüklüğü olup, ivme:

𝑎 = 4𝚤 𝑚 𝑠 !
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15) Şekilde verilen 𝑚 = 12𝑘𝑔 kütleye sahip kutuya etki eden normal kuvvetin büyüklüğünü belirleyiniz.
𝑛

a)

kutuya etki eden normal kuvveti hesaplayabilmek için önce kutu için serbest cisim diyagramı (SCD) çizilmelidir.
𝑚𝑔
Normal kuvvet y-doğrultusunda olduğundan bu doğrultudaki hareket denklemi yazılmalıdır
y-doğrultusunda herhangi bir hareket mümkün olmadığından bu doğrultuda ivme sıfırdır.

𝐹! = 𝑚 𝑎!
𝑛 − 𝑚𝑔 = 0 ⟹ 𝑛 = 𝑚𝑔 = 12 9,81 =

117,72 𝑚 𝑠 !
kutuya etki eden normal kuvveti
hesaplayabilmek için önce kutu için

𝐹 = 100𝑁

b)

𝜃 = 37°

𝑛!⃗
100sin37=60N

serbest cisim diyagramı (SCD) çizilmelidir.

100cos37

Normal kuvvet y-doğrultusunda olduğundan bu doğrultudaki hareket denklemi yazılmalıdır
∑ 𝐹! = 𝑚 𝑎!

y-doğrultusunda herhangi bir hareket mümkün olmadığından bu doğrultuda ivme sıfırdır.

𝑛 + 60 − 𝑚𝑔 = 0 ⟹ 𝑛 = 𝑚𝑔 − 60 = (12)(9,81) − 60 = (117,72 − 60) = 57,72 𝑚⁄𝑠 !

𝑚𝑔⃗
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ÇALIŞMA SORULARI
1) 5 kg’lık bir cismin dünyadaki ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 98N

b) 9,8N

c) 49N

d) 4,9N

e) 8N

2) 5 kg’lık bir cismin aydaki ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? (e)
a) 5N

b) 9,8N

c) 49N

d) 1,6N

e) 8N

3) Aydaki ağırlığının büyüklüğü 100N olan bir cismin dünyadaki ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? (b)
a) 100N

b) 613N

c) 16N

d) 62N

e) 10N

3) Sağa doğru yönelmiş 𝐹 = 10𝑁 büyüklüğündeki bir kuvvetin etkisi altındaki 𝑚 = 5𝑘𝑔 kütleli cismin kazanacağı ivmenin büyüklüğü
𝑚 𝑠 ! cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (d)
a) 10

b) 5

c) 50

d) 2

e) cisim ivme kazanmaz

4) Bir cisim 20N ‘luk bir kuvvet etkisi ile durgun halden harekete geçerek 10s içinde 50m ileriye gidiyor. Cismin kütlesi aşağıdakilerden
hangisidir? (b)
a) 10kg

b) 20kg

c) 30kg

d) 5kg

e) cisim kütlesizdir

5) Sürtünmesiz yatay bir zeminde durağan halde bulunan 0.5kg ‘lık bir cisim yatay doğrultuda 2N ‘luk bir kuvvet ile çekilmeye başlanıyor.
Cismin 5s sonundaki sürati 𝑚 𝑠 olarak aşağıdakilerden hangisidir? (c)
a) 5

b) 10

c) 20

d) 25

e) 1
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6) Sürtünmesiz yatay bir zeminde durağan halde bulunan 0.5kg ‘lık bir cisim yatay doğrultuda 2N ‘luk bir kuvvet ile çekilmeye başlanıyor.
Cisim 5s sonunda aldığı yol aşağıdakilerden hangisidir? (e)
a) 5m

b) 10m

c) 20m

d) 25m

e) 50m

7) Sağa doğru yönelmiş 𝐹 = 10𝑁 büyüklüğündeki bir kuvvetin etkisi altında sürtünmeli bir zemin üzerinde hareket eden 𝑚 = 5𝑘𝑔 kütleli
cismine 𝑓 = 5𝑁 büyüklüğünde bir sürtünme kuvveti etki ediyor ise cismin kazanacağı ivmenin büyüklüğü 𝑚 𝑠 ! cinsinden aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
8) Sağa doğru yönelmiş 𝐹! = 20𝑁 ve sola doğru yönelmiş 𝐹! = 5𝑁 büyüklüklerindeki iki kuvvetin etkisi altında sürtünmeli bir zemin
üzerinde hareket eden 𝑚 = 5𝑘𝑔 kütleli cismine 𝑓 = 5𝑁 büyüklüğünde bir sürtünme kuvveti etki ediyor ise cismin kazanacağı ivmenin
büyüklüğü 𝑚 𝑠 ! cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?
a)

