
 İŞ 

Bir 𝐹 kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. 

𝑊 = 𝐹.∆𝑟 = 𝐹𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃   (𝜃 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 𝑖𝑙𝑒 𝑦𝑒𝑟𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑡𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑎𝑟𝑎𝑠ı𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑎çı) 

olarak verilir. Hem kuvvetin (𝐹), hem de yer değiştirmenin (Δ𝑟) vektörel nicelikler olduğu unutulmamalıdır. İki vektörün arasındaki “.” Nokta, 

işlemin bir nokta çarpım yani skaler çarpım işlemi olduğunu gösterir. 

v İki Vektörün Skaler Çarpımı (Nokta Çarpım) 

 
Vektörlerde, herhangi bir matematiksel işlemi gerçekleştirirken (toplama, çıkarma veya çarpma) vektörlerin tamamının önce birim 

vektör notasyonunda (𝑉 = 𝑉!𝚤 + 𝑉!𝚥 + 𝑉!𝑘) gerekliliği unutulmamalıdır. Bu yapıldıktan sonra skaler çarpma işlemi gerçekleştirilebilinir. 

İki vektörün skaler çarpımında hatırlanması gereken tek husus ayni doğrultuyu gösteren birim vektörlerin skaler çarpımının 1, farklı 

doğrultuyu gösteren birim vektörlerin skaler çarpımının 0 olduğudur. 

𝚤. 𝚤 = 𝚥. 𝚥 = 𝑘. 𝑘 = 1        𝑣𝑒      𝚤. 𝚥 = 𝚥. 𝚤 = 𝚤. 𝑘 = 𝑘. 𝚤 = 𝚥. 𝑘 = 𝑘. 𝚥 = 0 

 

Ör: 𝐴 = 3𝚤 − 2𝚥 − 𝑘 ve 𝐵 = 2𝚤 + 4𝑘 olmak üzere 𝐴.𝐵 çarpımının sonucunu hesaplayınız. (c:2) 
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Örnek 7.1 Bir adam bir cismi yatayla 30o’lik bir açıda F=50 N büyüklü÷ünde bir kuvvet 

ile çekiyor.  Cisim yataya do÷ru 3m yer de÷iútirdi÷inde kuvvetin cisim 
üzerinde yaptı÷ı iúi hesaplayınız. 
 

 
 
Çözüm: ������� 

W=(FcosT�d 
    =(50 N).(cos 30o).(3m) 

          =130 J 
                     

Kuvvetin yukarı yönlü bileúeni FsinT, cisim 
üzerine hiçbir iú yapmaz çünkü bu kuvvet yer
de÷iútirmeye diktir.  

 
 
 
 
7.2 øki Vektörün Skaler Çarpımı 
 
A ve B gibi herhangi iki vektörün skaler çarpımı, bu iki vektörün büyüklükleri ile bunların 
arasındaki açının kosinüsüsün çarpımına eúit olan skaler bir niceliktir. 
 
 
 
 

A.B=|A|.|B|.cosT���Skaler Çarpım 
 
 
 
Skaler çarpımda vektörlerden birinin di÷er vektör üzerindeki iz düúümü alınarak aynı 
do÷rultuya getirilir ve bunlara skaler sayı gibi iúlem yapılabilir. 
 
A ve B vektörlerini birim vektörler cinsinden ifade ederek iki vektörün skaler çarpımını 
bulmaya çalıúalım. 
 
A=Axî+AyƵ 
B=Bxî+ByƵ 
 
A.B=( Axî+AyƵ).( Bxî+ByƵ)=AxBx(î.î)+ AxBy(î.Ƶ)+AyBx(Ƶ.î)+AyBy(Ƶ.Ƶ) 
 
î.î=1 (øki birim vektör arasındaki açı T=0o, cos(0o)=1) 
Ƶ.Ƶ=1 (øki birim vektör arasındaki açı T=0o, cos(0o)=1) 
î.Ƶ=Ƶ.î=0 (øki birim vektör arasındaki açı T=90o, cos(90o)=0) 
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• Yola paralel bir 𝐹!  kuvveti cismin yatay yer değiştirmesini (∆𝑥)  sağlıyor ise; 

kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvetin büyüklüğü ile yer 

değiştirmenin büyüklüğünün çarpımına eşittir.   

𝑊 = 𝐹.Δ𝑥 = 𝐹𝚤.Δ𝑥𝚤 = 𝐹Δ 

 

• Kuvvet, kuvvetin uygulanması sonucu meydana gelen yer değiştirmeye paralel 

değil ise, bu durumda kuvvete paralel yer değiştirmeyi kuvvetle çarpmak (veya 

benzer şekilde yer değiştirmeye paralel kuvveti yer değiştirmeyle çarpmak) 

gerekir.                       𝑊 = 𝐹.∆𝑥 = (𝐹!𝚤 + 𝐹!𝚥).∆𝑥𝚤 = 𝐹!∆𝑥 = 𝐹∆𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 

 

• Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmazlar.           

𝐹!𝚤.∆𝑦𝚥 = 0 𝑣𝑒 𝐹!𝚥.∆𝑥𝚤 = 0 

 

• Hareket yönündeki kuvvetler harekete yardımcı olup cismin üzerine pozitif iş (+W) yaparken hareket yönüne zıt kuvvetler cismin 

hareketini engellemeye (cismi yavaşlatmaya) sebep olduklarından cisim üzerine negatif iş (-W) yaparlar. 

Önemli Not: 

Sürtünme kuvvetinin korunumsuz bir kuvvet olduğu (yaptığı işin geri dönüştürülebilir olmadığı) unutulmamalı ve bu doğrultuda sürtünme 

kuvvetinin yaptığı iş hesaplanırken yer değiştirmenin değil toplam yolun kullanılması gerekliliği hatırlanmalıdır. 

	

	



𝑊!ü!"ü!"# = −𝑓!ü!"ü!"#𝑑    buradaki “- “ işareti sürtünme kuvvetinin daima harekete zıt yönde olmasındandır. 

Bir cisim yerden yukarı doğru cismin ağırlığına eşit bir kuvvetle hareket ettirilirken yerçekimine karşı iş yapılır. 

Yapılan iş kuvvet ile kuvvete paralel h yolunun çarpımına eşittir.         𝑊 = 𝐹ℎ = 𝑚𝑔ℎ 

 

           Eğer cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıp aşağı doğru düşerse, yerçekimi iş yapmıştır. 

 

 

 

 

• Yapılan iş alınan yoldan bağımsız olup yer değiştirmeye bağlıdır. Örneğin bir cismi h yüksekliğine şekilde 

gösterilen 1, 2, 3 yollarının hangisini izleyerek çıkarırsanız çıkarınız yapılan iş değişmez ve 𝑚𝑔ℎ’ dır. 

 

 

 

 

• İşin SI (MKS) birim sitemindeki birimi kuvvetle yer değiştirmenin çarpımı olduğundan 𝑁𝑚  ‘dir 

(Newtonun 𝑘𝑔 !
!!

 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢 ℎ𝑎𝑡ı𝑟𝑙𝑎𝑛ı𝑟𝑠𝑎 𝑘𝑔!!

!!
), bu birim 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 (𝐽) olarak isimlendirilir. 𝐸𝑟𝑔,𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡,𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖,𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑡 

diğer başlıca enerji birimleri olarak sayılabilir. 

 

	

	



 

 GÜÇ  

Birim zamanda yapılan işe güç denir. P sembolü ile gösterilir. 

𝑃 =
𝑖ş

𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛     ⇒         𝑃 =
𝑊
𝑡  

SI (MKS) birim sisteminde güç birimi;  

 

𝑊𝑎𝑡𝑡 =
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 

 

 ENERJİ 

ü Fizikte iş yapmanın hedefi enerji aktarımıdır. Kuvvet uygulayarak gerçekleştirilen enerji alış-verişine iş denir. Sistemin iş yapabilme 

kabiliyeti enerji olarak tanımlanabilir. 

ü Enerji skaler bir büyüklüktür. Yani enerjinin yönü, bileşeni ve uygulama noktası gibi vektörel özellikleri yoktur. 

ü Bir sisteme uygulanan kuvvet iş yapıyorsa yapılan iş enerjideki değişime eşittir. 𝑊!!ş = ∆𝐸!"!#$% = 𝐸! − 𝐸! 

 

o Buna göre, sistemin enerjisinde bir değişme var ise iş yapılmıştır, değişme yok ise iş yapılmamış demektir. Bir sisteme uygulanan 

kuvvetler bu sistemin enerjisini artırıyorsa, pozitif iş yapar. Bu kuvvetler sistemin enerjisini azaltıyorsa, negatif iş yapar. 

o Enerji çeşitleri oldukça fazladır. Mekanik enerji, ısı enerjisi, Güneş enerjisi, nükleer enerji, rüzgar enerjisi, bazı enerji çeşitleridir. İş 

birimleri ile enerji birimleri aynıdır. 



v Kinetik Enerji 

Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Kütlesi m, sürati v olan bir cismin kinetik enerjisi, 

𝐸! = 𝐾 = !
!
𝑚𝑣!                             şeklinde tanımlanır. Birimi Joule’ dur. 

 

v Potansiyel Enerji 

Potansiyel enerjiyi, yer çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere iki çeşidi incelenecektir. 

 

§ Yer çekim Potansiyel Enerjisi 

Bu enerji yerçekimi kuvvetinden kaynaklanır. m kütleli bir cismi yer seviyesinde h kadar yükseğe sabit hızla 

çıkarmak için yapılması gereken iş, 

𝑊 = 𝐹ℎ = 𝑚𝑔ℎ 

ile verilir. Yapılan işin enerji değişimine eşit olduğunu biliyoruz. Cisim sabit hızla çıkarıldığı için kinetik enerji 

değişmemiştir. O halde yapılan iş, cismin potansiyel enerji değişimine eşittir. Buna göre, yerden h kadar yükseklikte 

cismin yere göre potansiyel enerjisi, 

𝐸! = 𝑈! = 𝑚𝑔ℎ 

bağıntısı ile bulunur. Burada h yüksekliği, cismin potansiyel enerjisi nereye göre soruluyorsa, oraya olan yüksekliktir.  

 

Küçük cisimlerin potansiyel enerjisi yazılırken ağırlık merkezinin yeri dikkate alınmaz. Fakat büyük cisimlerde ağırlık merkezinin yeri 

değiştirildiğinde cismin potansiyel enerjisi değişir. 

	



Örnek: 

 
Türdeş ve m kütleli cismi I. durumdan II. duruma getirmek için iş yapılır. Yapılan iş cismin potansiyel enerjisindeki değişime eşittir. 

Potansiyel enerji değişimi cismin kütle merkezinin değişiminden bulunur. Cisim I. konumdan II. konuma getirildiğinde, kütle merkezi h/2 kadar 

yükselir. Buna göre, potansiyel enerji değişimi ve yapılan iş 

𝑊 = ∆𝐸! = 𝑚𝑔
ℎ
2 

olur. 

 

 

• Net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisindeki değişme miktarına eşittir. 

• Yer çekimi kuvvetine “karşı” yapılan iş, cismin potansiyel enerji değişimine eşittir. 

 



§ Esneklik Potansiyel Enerjisi 

Esnek cisimleri denge konumundan ayırmak için iş yapmak gerekir 

ve yapılan iş kadar enerji aktarılır. Denge konumundaki bir yay x 

kadar sıkıştırılır ya da gerilirse, yayda enerji depolanır. x kadar 

sıkıştırılan ya da gerilen yayda depolanan esneklik potansiyel 

enerjisi, 

𝐸! = 𝑈! =
1
2 𝑘𝑥

! 

 

bağıntısı ile bulunur. Yaydaki uzama ya da sıkışma arttıkça 

depolanan enerjide artar. 

 

§ Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji 

Sürtünmeli bir ortamda hareket eden cisimlere sürtünme kuvveti uygulandığını 

öğrenmiştik. Tekrar hatırlayalım. Sürtünme kuvveti yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvveti 

ile doğru orantılıdır. Ayrıca yüzeyin cinsine yani sürtünme katsayısına bağlıdır. Hareket 

halindeki bir cisme uygulanan sürtünme kuvveti 𝑓! = 𝜇!𝑛  bağıntısından bulunur. 

Sürtünme kuvveti hareketi engelleyici özelliği olduğu için cisimlerin mekanik enerjilerini 

azaltıcı etki yapar. Azalan mekanik enerji kadar enerji, ısı enerjisine dönüşür. 

Isı enerjisine dönüşen enerji iki yoldan bulunur. 

	

	
	

	

	



 

 
 

 

1. İki nokta arasında hareket eden cismin, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerjisi, her iki noktadaki mekanik enerjiler arasındaki farktan 

bulunur. Cismin ilk enerjisi 𝐸!, son enerjisi 𝐸! ise, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji, 𝐸!!! = 𝐸! − 𝐸!′ den bulunur. 

 

2. İlk ve son durumdaki mekanik enerjiler bilinmiyor, fakat sürtünme kuvveti ile yer değiştirme biliniyorsa, ısıya dönüşen enerji sürtünme 

kuvvetinin yaptığı işe eşit olur. 

Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, 𝐸!!! =𝑊 = −𝑓.∆𝑥’ dir. Buna göre, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji, sürtünme kuvveti ve yer 

değiştirme miktarı ile doğru orantılıdır. 

 

 

 



 

 ENERJİNİN KORUNUMU 

• Bir sistemdeki enerji; kinetik ve potansiyel gibi çok farklı türler halinde bulunabilir. Bu enerji türleri kendi aralarında dönüşüme 

uğrayabilir. Örneğin elektrik enerjisi ütüde ısıya, ampulde ışığa, çamaşır makinesinde hareket enerjisine dönüşür. 

• Enerji kaybolmadan bir türden başka bir tür enerjiye dönüşür. Toplam enerji daima sabittir. Toplam enerji sabit ise, bir tür enerji 

azalırken başka bir tür enerji aynı oranda artar. 

 

1. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemlerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir. Sürtünme olmadığı için ısıya dönüşen enerji olmaz. 

Mekanik enerji toplam enerjiye eşittir. 

𝐸!"#$%& = 𝐸! + 𝐸! = 𝐾 + 𝑈 = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 

Kinetik enerjideki artış, potansiyel enerjideki azalışa ya da, kinetik enerjideki azalış, potansiyel enerjideki artışa eşittir. 

 

2. Sürtünmenin olduğu sistemlerde mekanik enerji 𝐸! + 𝐸!  sabit değildir. Zamanla mekanik enerji azalır. Azalma miktarı kadar enerji, 

sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşür. Toplam enerji ise sabittir.  

𝐸!"#$%& = 𝐸! + 𝐸! + 𝐸!!! = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 



1. Bir sapanla, bir taşı 2𝑚/𝑠’lik süratle  yatay olarak fırlattığımızı düşünelim. Ayni sapanı aynı miktarda gererek bir bilyeyi 

fırlattığımız zaman ise bilye 6𝑚/𝑠’lik yatay bir sürat kazanmaktadır. Bilyenin kütlesinin taşın kütlesine oranı aşağıdakilerden 

hangisidir? (a) 

(a) 1/9 (b) 1/3 (c) 1 (d) 3 (e) 9   

 

2. İki çocuk bir yüzme havuzunun kaydırağının en üst noktasındaki platformda durmaktadır. Aynı anda çocuklardan kütlesi küçük 

olan kendini kaydırağa dokunmadan suya bırakır, diğeri ise sürtünmesiz kaydırağı aşa doğru kaymaya başlar. Havuzdaki suyun 

yüzeyine ulaştıklarında kütlesi küçük çocuğun kinetik enerjisini kütlesi büyük olanınkine göre nitelendirecek olursak; (b) 

(a) daha büyük (b) daha küçük (c) eşit  (d) bilgi yetersiz 

 

3. İki çocuk bir yüzme havuzunun kaydırağının en üst noktasındaki platformda durmaktadır. Aynı anda çocuklardan kütlesi küçük 

olan kendini kaydırağa dokunmadan suya bırakır, diğeri ise sürtünmesiz kaydırağı aşa doğru kaymaya başlar. Havuzdaki suyun 

yüzeyine ulaştıklarında kütlesi küçük çocuğun süratini kütlesi büyük olanınkine göre nitelendirecek olursak; (c) 

a) daha büyük (b) daha küçük (c) eşit  (d) bilgi yetersiz 

 

4. İki çocuk bir yüzme havuzunun kaydırağının en üst noktasındaki platformda durmaktadır. Aynı anda çocuklardan kütlesi küçük 

olan kendini kaydırağa dokunmadan suya bırakır, diğeri ise sürtünmesiz kaydırağı aşa doğru kaymaya başlar. Havuzdaki suyun 

yüzeyine ulaştıklarında kütlesi küçük çocuğun ortalama ivmesini kütlesi büyük olana göre nitelendirecek olursak; (c) 

a) daha büyük (b) daha küçük (c) eşit  (d) bilgi yetersiz 

 

  



5. Bir trambolin düşey olarak atlayan bir sporcu trambolini 8.5 𝑚/𝑠’lik yukarı yönlü süratle terk eder. Sporcunun trambolinden geri 

sıçradıktan sonra çıkabileceği maksimum yükseklik aşağıdakilerden hangisidir? (c) 

(a) 13 m (b) 2.3 m (c) 3.7 m (d) 0.27 m (e) Atletin kütlesi verilmediği için sayısal sonuç bulunamaz.   

 

6. Verilen önermeleri evet/hayır şeklinde cevaplarsak doğru sıralama hangi şıkta verilmiş olur? (i) Bir cisim-Dünya sisteminin kinetik 

enerjisi varken potansiyel enerjisi olmayabilir. (ii) Bir cisim-Dünya sisteminin potansiyel enerjisi varken kinetik enerjisi 

olmayabilir. (iii) Bir cisim-Dünya sisteminin hem potansiyel enerjisi hem kinetik enerjisi olabilir. (iv) Bir cisim-Dünya sisteminin 

ne kinetik enerjisi ne de potansiyel enerjisi olmayabilir.  

(a) Evet, evet, evet, evet  (b) hayır, hayır, hayır, hayır (c) hayır, evet, evet, hayır (d) evet, evet, evet, hayır (e) evet, hayır, hayır, evet  

 

7. 325𝑚  yüksekliğindeki bir tepeyi 95𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎  sürede tırmanan 70𝑘𝑔  kütleli bir dağcının üretmiş olduğu güç aşağıdakilerden 

hangisidir? (a) 

(a) 39.1 W (b) 54.6 W (c) 25.5 W (d) 67.0 W (e) 88.4 W  

 

8. Kilden yapılmış bir top sert bir zemine düşer. Top yere çarptıktan sonra fark edilebilir bir geri sıçrama yapmaz ve çok kısa zamanda 

durur. Bu durumda topun düşerken sahip olduğu enerjiye ne olmuştur? 

 (a) Aşa yönlü hareketin gerçekleşebilmesi için kullanılmıştır. (b) Tekrar potansiyel enerjiye dönüşmüştür. (c) Isı enerjisi olarak 

topa aktarılmıştır. (d) Topta, yerde (ve duvarlarda) görülmeyen moleküler enerji formunda depolanmıştır. (e) Enerjinin büyük bir 

kısmı sese dönüşmüştür..  

 

9. Üzerlerine sürekli şekilde ağır bir cisim düşürülmek süratiyle yere kazıklar çakılmaktadır. Ağır cismin her seferinde aynı 

yükseklikten serbest bırakıldığını kabul ediniz. Cismin kütlesi iki katına çıkarılırsa cisim-Dünya sisteminin enerjisi hangi oranda 

değişir? (c) 

(a) 1/2 (b) 1; enerji sabittir (c) 2 (d) 4  



Problem 1: 

xy-düzleminde hareket eden bir parçacık üzerine uygulanan sabit 𝐹 = 5𝚤 + 2𝚥 𝑁 kuvvetinin etkisi ile ∆𝑟 = 2𝚤 + 3𝚥 𝑚 ile verilen bir 

yerdeğiştirmeye maruz kalmıştır. Bu kuvvet tarafından cisim üzerine yapılan işi belirleyiniz.  

 
Problem 2: 

Bir parçacık 𝐹 = 6𝚤 − 2𝚥 𝑁’luk bir kuvvetin etkisi altında ∆𝑟 = 3𝚤 + 𝚥 𝑚’lik bir yerdeğişmeye maruz kalmaktadır. 

a) Kuvvet tarafından parçacık üzerine yapılan işi hesaplayınız. 

b) 𝐹 ve ∆𝑟 arasındaki açıyı belirleyiniz. 

c) Yerçekim kuvveti tarafından parçacık üzerine yapılan işi belirleyiniz. 

 

 

Problem 3: 

Kız kardeşini şekildeki aracın içinde 30m çeken bir kişinin yaptığı işi bulunuz? Araçla yer arsandaki sürtünmeyi ihmal ediniz. (Cvp. 
1299.04J) 

 

 

 

 

 



Problem 4: 

Bir yüzücü, 1,8 𝑚 uzunluğundaki her kulacında geriye doğru ortalama 80𝑁’ luk bir kuvvet uygulamaktadır. Yüzücünün her kulaç atışında 

yaptığı işi hesaplayınız. Dakikada 120 kulaç atıyorsa kollarının sahip olduğu gücü bulunuz. (Cvp. (a) -144J, (b) 288W) 

 

 
 

 

Problem 5: 

Yatay eğimsiz bir zeminde düz bir çizgi üzerinde sağa doğru koşan bir 𝑚 = 75𝑘𝑔 kütleli bir sprinter atlet sabit ivme ile 0’dan 10𝑚 𝑠’ ye 

2,5𝑠’ de çıkmaktadır.  

a) Atletin ivmesinin büyüklüğünü hesaplayınız. (Cvp. 4m/s2) 

b) Atletin bu sürede kat ettiği yolu hesaplayınız. (Cvp. 12,5m) 

c) Pist zemini ile atletin ayakkabıları arasındaki kinetik sürtünme katsayısı, 𝜇! = 0,2 ise atletin bu ivmeyi 

sağlayabilmek için uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız. (Cvp. 447,15N) 

d) Atletin uyguladığı kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız. (Cvp. 5589,34J) 

e) Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi hesaplayınız. (Cvp. -183936J) 

f)  Atletin gücünü hesaplayınız. (Cvp. 2235,74W) 

 

 

	



Problem 6: 

𝑚 = 50𝑘𝑔 kütleli bir öğrenci bir yemekte 1500 gıda kalori [Calorie (Cal)] almıştır. (1Cal=1kcal, 1cal=4,19J) 

 

a) Bu miktar enerjiyi 40kg kütleyi kaldırarak harcamak istiyorsa, kütleyi kaç defa kaldırılmalıdır? Her 

seferinde bu kütlenin 2,1m kaldırıldığını ve aşağı (yere) indirirken herhangi bir iş yapılmadığını 

varsayınız. .	(Cvp. 7627 ) 

 

 

 

 

b) Aynı enerjiyi yatay sürtünmeli bir zeminde koşarak harcamak istiyorsa kaç metre koşmalıdır? Zeminin 

kendisine sabit 150N'luk bir sürtünme kuvveti uyguladığı ve koşarken sadece sürtünmeye karşı iş 

yaptığını kabul ediniz. (Cvp. 41900m) 

 

 

 

 

 

c) Aynı enerjiyi push-up yapmak suretiyle harcamak istiyorsa kaç push-up çekmelidir. (Her push-up'ta 

öğrencinin kütle merkezi (KM) 25cm yer değiştirdiğini kabul ediniz.) (Cvp. 51253 ) 

 

 

 

		

						 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	



Problem 7: 

1) 𝑚 = 60𝑘𝑔 kütleli engelli bir sporcu bir koşuya katılmıştır. Protez bacaktaki yay 𝑘 = 20000 𝑁 𝑚 kuvvet sabitine sahiptir. Sporcu 

koşarken sadece protez bacağı üzerinde durduğu ve bacağın dik konumda olduğu durumda; 

a) Yayın maksimum sıkışma miktarını hesaplayınız. (Cvp. 0.06m ) 

b) Yayda depolanan maksimum potansiyel enerjiyi hesaplayınız. (Cvp. 36J)  

2) 𝑚 = 60𝑘𝑔 kütleli engelli bir sporcu bir koşuya katılmıştır. Protez bacaktaki yay 𝑘 kuvvet sabitine sahiptir. Sporcu koşarken sadece 

protez bacağı üzerinde durduğu ve bacağın dik konumda olduğu durumda, protez bacağın yayındaki maksimum sıkışma miktarının 

1𝑐𝑚 olması isteniyorsa; 

c) Yayın 𝑘 kuvvet sabitini hesaplayınız. (Cvp. 117720N/m ) 

d) Yayda depolanan maksimum potansiyel enerjiyi hesaplayınız. (Cvp. 5.9J)  

 

        

 

 

	
	

																							 	


	6c9df4_49c2ba77b1b848bab6dd12dd24fdb526
	enerjısoru

