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Kuvvet

•Kuvvet, Fizik'te kütleli bir cisme hareket kazandıran etkidir.

•Hem yönü hem de büyüklüğü olan kuvvet vektörel bir
niceliktir.

•Bir cismin hızındaki değişim ancak o cisme bir kuvvet

uygulanması ile mümkündür. O halde cismin üzerine

uygulanan kuvvet ile cismin ivmesi arasında bir ilişki vardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizik
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCtle
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cisim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hareket
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vekt%C3%B6rel


• Kuvvetler temas kuvvetleri ve alan kuvvetleri olmak üzere

ikiye ayrılabilir.





Kuvvet birimi



• Durağan bir cisim üzerine etki eden bileşke (net) kuvvet sıfır

ise bu cisim hareketsiz kalır.

• Bir cisme uygulanan net kuvvet, ayrı ayrı itme ve

çekmelerden oluşan toplam itme ya da çekmeyi ifade eder.



Newton’nun Birinci Yasası

• Bir cisim üzerine, hiçbir kuvvet etki etmez ise ya

hareketsiz kalır veya düzgün doğru hareket etme

halini korur!

• Kuvvet F büyüklüğü ve yönü ile belirlenen vektörel bir

büyüklüktür.

• Net kuvvet cisme etki eden bütün farklı kuvvetlerin

vektörel toplamıdır. Cisim kendine etki eden net kuvvet sıfır

olduğunda dış etkenlerden soyutlanmış olur.



Newton’nun Birinci Yasası



Kütle ve Ağırlık

• Eylemsizlik bir cismin dış kuvvete nasıl karşı koyacağının
(direneceğinin) bir ölçüsüdür.
• Kütle, bir cismin sahip olduğu eylemsizliğin bir ölçüsüdür. SI
birim sistemine göre birimi kilogramdır.
• Kütle, cismin değişmeyen bir özelliğidir ve cismin
çevresinden ve kütleyi ölçmek için kullanılan yöntemlerden
bağımsızdır.
• Kütle skaler bir büyüklüktür
• Bir cismin ağırlığı ise ona etki eden yerçekimi kuvvetinin
büyüklüğüdür ve cismin konumuna göre değişir.



Gravitasyonel Kuvvet ve Ağırlık



Newton’nun İkinci Yasası

• Bir cismin ivmesi, ona etki eden bileşke kuvvet ile doğru

orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.



Newton’nun İkinci Yasası



Newton’nun Üçüncü Yasası



Normal Kuvvet



Sürtünme Kuvveti

• Sürtünme kuvveti, temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve 
harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Bu kuvvetin ortaya 
çıkması için hareket gerekmez ancak hareketin olduğu durumlardaki 
(kinetik) sürtünme kuvveti, hareketin olmadığı durumdan (statik) 
farklıdır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Nesne
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuvvet


Gezegenlere Göre Yerçekimi Kuvveti 

Güneş'te 247.2 N
Merkür'de 3.70 N
Venüs'te 8.87 N
Dünya'da 9.81 N
Ay'da 1.62 N(Ay'daki ağırlık Dünya'daki ağırlığın 6'da 1'idir.)
Mars'ta 3.77 N
Jüpiter'de 23.30 N
Satürn'de 9.2 N
Uranüs'de 8.69 N
Neptün'de 11 N
Plüton'da 0.06 N'dur.



Problemler

1) 50 kg’lık bir kızın dünyadaki kütlesi ve ağırlığı nedir?

2) 50 kg’lık bir kızın aydaki kütlesi ve ağırlığı nedir?

3) 5 kg’lık bir cismin Marstaki kütlesi ve ağırlığı nedir?

4) Şekilde verilen sürtünmesiz ortamda F=50 Newton’luk kuvvet ile çekilen m1=3kg 
m2=2kg lık cisimlerin ivmelerini ve ipteki gerilme kuvvetini bulunuz?

5) Şekilde verilen sürtünme kuvveti 30 N olan ortamda F=75 Newton’luk kuvvet ile 
itilen m1=5kg cisminin ivmesini bulunuz?



• Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?

A) Metre
B) Pascal
C) Newton
D) Joule

• Aşağıda verilen şekle göre, sürtünmesiz sistemde net kuvvetin yönü ve 
büyüklüğü nedir?

A) 5 N doğu
B) 5 N batı
C) 17 N doğu
D) 17 N batı



• 6) Aşağıda gösterildiği gibi sürtünmesiz bir ortamda  150 Newtonluk F 
kuvvetiyle çekilen 3 kg’lık bir cismin ivmesini bulunuz?.

Açı:37 derece


