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A. ENERJİNİN KORUNUMU

Kinetik ve potansiyel enerji dışında ısı,ışık,ses enerjisi gibi 
bir çok enerji çeşidi vardır. Tüm enerji çeşitlerinde enerji 
yoktan var edilemez, var olan enerji de yok olamaz. Ancak 
bir enerji başka bir enerji çeşidine dönüşebilir. Bu duruma 
enerjinin korunumu yasası denir.

Yukarıdan bırakılan 
bavulda başlangıç-
ta bulunan çekim 
potansiyel enerjisi, 
kinetik enerjiye dö-
nüşür. Daha sonra 
kinetik enerji yayda, 
esneklik potansiyel 
enerjisine dönüşür.

B. MEKANİK ENERJİ

Bir cismin sahip olduğu potansiyel enerji ile kinetik enerji-
nin toplamına ise mekanik enerji denir. 
Enerji korunumuna göre, cismin potansiyel ve kinetik 
enerjileri değişse bile toplam enerji olan mekanik enerji 
değişmez.

Mekanik Enerji (M.E)= 
Potansiyel Enerji (P.E)+Kinetik Enerji (K.E)

P.E K.E

Belirli bir yükseklikten bırakılan bir cisim başlangıçta 
sadece yüksekliğinden dolayı çekim potansiyel ener-
jisine sahiptir. Cisim yere doğru hareket ederken yer 
çekiminden dolayı sürati artar. Cismin sürati arttığı için 
kinetik enerjisi artar. Aynı zamanda yükseklik azaldığı 
için çekim potansiyel enerjisi azalır. Fakat toplam enerji 
değişmez. Başlangıçtaki potansiyel enerji son durum-
da kinetik enerjiye dönüşmüştür. ( ortam sürtünmesiz 
kabul edilmektedir.)

ÖRNEK

Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I-Enerji yoktan var edilemez.
II-Toplam enerji değişmez.
III-Bir enerji türü, başka bir enerji türüne dönüşebilir.

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I,II ve III
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ÖRNEK

Mancınığın taş fırlatması, ağaçtan elmanın yere düşmesi 
ve çığ düşmesi sırasında gerçekleşen enerji dönüşümle-
rini yazınız?

 ► K’dan L’ye 
giderken potansiyel 
enerji azalır,kinetik 
enerji artar.

 ► L’den M’ye 
giderken kinetik 
enerji azalır, potan-
siyel enerji artar.

 ► M noktasında hem kinetik enerji, hem de potansiyel 
enerji vardır.

 ► M’den N’ye giderken potansiyel enerji artarken, 
kinetik enerji azalır.

 ► Bütün noktalardaki mekanik enerji birbirine eşittir.

1

2

3

Sarkaç modelinde enerjinin değişimini inceleyelim.
• 1’den 2’ye giderken Potansiyel enerji azalır, Kinetik 
enerji artar. 
• 2’den 3’ e giderken Kinetik enerji azalır, Potansiyel 
enerji artar.
• 3’den 2’ye giderken Potansiyel enerji azalır,Kinetik 
enerji artar.
• 2’den 1’e giderken Kinetik enerji azalır, Potansiyel 
enerji artar.
• Bütün noktalarda Mekanik enerji eşittir.
• Potansiyel enerjinin en yüksek olduğu noktalar 1 ve 3, 
Kinetik enerjinin en yüksek olduğu nokta ise 2 dir.

Barajlarda biriken su potansiyel enerjiye sahiptir. Baraj 
kapaklarının açılmasıyla potansiyel enerji kinetik enerji-
ye dönüşür. Hızla akan su, Jeneratörlerin hareket etmesi-
ni sağlayarak elektrik enerjisinin oluşmasını sağlar.
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C. ENERJİ VE SÜRTÜNME KUVVETİ

 ► Temas hâlindeki yüzeyler arasında hareketi engelle-
yici bir kuvvet vardır. Cismin kinetik enerjisinde azal-
maya neden olan bu kuvvete sürtünme kuvveti denir.

 ► Sürtünme kuvvetinin yönü harekete zıt yönlüdür.
 ► Sürtünme kuvveti, hareketi yavaşlatır dolayısıyla 

sürati azalan cismin kinetik enerjisinde azalmaya neden 
olur.

Bisiklet tekerleği sürtünme kuvveti sayesinde du-
rur.

Yerde hareket eden top bir süre sonra yavaşlar ve du-
rur. Bu duruma topla yüzey arasında oluşan sürtün-
me kuvveti sebep olmaktadır.

İlk insanların kibrit ya da 
çakmak olmadan odun 
parçalarını birbirine 
sürterek ateş yakmaları da 
sürtünme kuvvetinin bir 
sonucudur.

 ► Yüzeyde girinti çıkıntı 
fazladır.

 ► Pürüzlü yüzeylerde sür-
tünme kuvveti fazladır.

 ► Yüzeyde girinti çıkın-
tı azdır.

 ► Kaygan yüzeylerde 
sürtünme kuvveti azdır.
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Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına ve yüzeyin 
cinsine bağlıdır.

10 N

20N

30 N

Tahta yüzey

Tahta yüzey

Tahta yüzey

Cismin Ağırlığı

Sürtünme Kuvveti

10 N

20 N

30 N

1. CİSMİN AĞIRLIĞI

Cismin ağırlığı arttıkça sürtünme kuvveti artar. Yüzeydeki pürüzlülük arttıkça sürtünme kuvveti artar.
Toprak> Tahta> Cam

2. YÜZEYİN CİNSİ

10 N

10N

10 N

Toprak yüzey

Tahta yüzey

Cam yüzey

Yüzeyin Cinsi

Sürtünme Kuvveti

Cam

Tahta

Toprak
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Sürtünme Kuvveti

HAVA DİRENCİ

 ★ Havada hareket eden bir cisme, harekete zıt yönde 
etki eden ve kinetik enerjisini azaltan kuvvete hava 
direnci denir.

 ★ Hava direnci ile karşılaşan hareketli bir cismin kinetik 
enerjisi sürtünme sonucu ısı enerjisine dönüşür.

 ★ Örneğin yerçekimi kuvvetinin etkisiyle atmosferimize 
giren bir meteor, hava ile sürtünmesi sonucu açığa çıkan 
ısı enerjisinin etkisiyle yanmaya başlar.

 ★ Paraşütle atlayan bir paraşütçü hava direnci ile karşı-
laşır. Kinetik enerjisindeki azalma sayesinde yere güven-
li bir şekilde iniş gerçekleştirir.

SU DİRENCİ
 ★ Su ortamında hareket eden cisme etkiyen ve cismin 

yavaşlamasına neden olan kuvvete de su direnci denir.
 ★ Kayığa bindiğinizde kürek çekerken zorlanırsınız. 

Bunun nedeni su direncinin küreğin hareketini yavaşlat-
masıdır. Bu örnekten anlaşılacağı gibi su direnci de kinetik 
enerjide azalmaya neden olur.

• Cismin hava ile temas eden yüzeyi arttıkça hava 
direnci artar.

• Cismin sürati arttıkça hava direnci artar.
• Cismin hareket ettiği ortamdaki havanın yoğunluğu 

arttıkça hava direnci artar.

Paraşüt yüzeyi daha büyük olan yüzeyde daha fazla hava 
direnci etki eder.

Hava direnci-
nin yönü

Cismin Hare-
ket yönü

• Cismin sıvıya temas eden yüzeyi arttıkça su direnci 
artar.

• Cismin sürati arttıkça su direnci artar.
• Cismin hareket ettiği ortamdaki sıvının yoğunluğu 

arttıkça su direnci artar.
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Sürtünme Kuvvetinin Arttırıldığı Durumlara Örnekler
 ► Buzlu yollarda otomobilimizin lastiklerine zincir 

takılması
 ► Karlı ve buzlu yollara kum dökülmesi 
 ► Jet uçaklarının paraşüt kullanması
 ► Yelkenli gemilerde yelken kullanılması
 ► Futbolcuların çivili krampon kullanması
 ► Kışın ayakkabıların altı pürüzlü olanlarının kullanıl-

ması
 ► Araçlarda fren sisteminin kullanılması

Sürtünme Kuvvetinin Azaltıldığı Durumlara Örnekler
 ► Çekilerek yada itilerek hareket ettirilen cisimlere 

tekerlek takılması
 ► Makine parçalarının yağlanması
 ► Dalgıç kıyafetleri sürtünmeyi azaltacak şekilde 

tasarlanmıştır.
 ► Gemilerin ön kısımlarının ‘V’ şeklinde tasarlanması
 ► Uçakların ön kısımlarının sivri tasarlanması
 ► Motosiklet yarışlarında yarışçıların sürtünmeyi 

azaltacak şekilde kıyafet giymesi 

Sürtünmenin Olumlu Yönleri
 ► Sürtünme kuvveti sayesinde;

• Ayakta durulabilir.
• Yürünebilir.
• Koşulabilir.
• Yazı yazılabilir.
• Cisimler hareket edebilir.
• Hareketli cisimler durdurulabilir. (Frenler sayesinde)
• Yağmur veya dolu tanelerinin mermi gibi düsmesi 
engellenir.
• Parasütler kullanılır (hava sürtünmesi nedeniyle yere 
iner).
• Ağaca tırmanılabilir.
• Lastiklerin yolu kavraması sayesinde araçlar daha gü-
venli hareket edebilir.

Sürtünmenin Olumsuz Yönleri
 ► Sürtünme kuvveti nedeniyle;

• Araçların kinetik enerjisi azaldığı için hızı azalır.
• Makineler ısınır ve enerji kaybına yol açar.
• Asfaltlar aşınır.
• Elbiseler aşınır.
• Makine parçaları aşınır.
• Araçlardaki lastikler aşınır.

UNUTMAYALIM!!!UNUTMAYALIM!!!

Hava ortamında bulunan cisimlere etki 

eden hava direnci, su ortamında bulunan 

cisimlere etki eden su direncinden daha 

küçüktür. Bu nedenle cisimler hava orta-

mında daha rahat hareket ederken, sıvı 

ortamında daha zor hareket ederler.

Sürtünme Kuvveti Enerji İlişkisi
Sürtünme kuvvetinin etkisiyle sürtünen yüzeyler ara-
sında enerji alışverişi olur. Enerji alışverişi nedeniyle 
gerçekleşen enerji dönüşümünde açığa çıkan enerji ısı, 
ışık ve ses enerjisine dönüşebilir. Bu nedenle sürtü-
nen yüzeyler ısınır. Cismin kinetik enerjisi sürtünme 
nedeniyle ısı enerjisine dönüştüğü için cismin kinetik 
enerjisi azalır fakat toplam enerji değişmez.

ÖRNEK

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin ısı enerjisine 
dönüşmesine örnek verilemez?
A) Hareket eden bisiklet lastiğinin ısınması
B) Koşmakta olan çocuğun ayakkabısının altının ısınması
C) Cezve ile ocakta pişirilen kahvenin ısınması
D) İki elimizi birbirine sürttüğümüzde elimizin ısınması


