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İŞ-SÜRTÜNME KUVVETİNİN YAPTIĞI İŞ

➜➜ Günlük hayatta “iş” kelimesine yüklenen anlam ile fizikte kullanılan “iş” kavramı 
aynı değildir. 

➜➜ Meslekler ya da bir efor için iş kelimesi kullanılmaktadır. 

➜➜ Örneğin bir işçinin bir yükü ücret karşılığında, yatay yolda yerden sabit yük-
seklikte ve sabit hızla taşıması günlük hayatta iş olarak değerlendirilse bile fi-
zik biliminde iş kabul edilmez.

Duvar hareket 
etmezse iş 
yapılmıyordur.

Yatay düzlemde çanta taşıyorsa 
iş yapmıyordur



➜➜ Kuvvet, bir cismin yerini uygulandığı doğrultuda değiştirirse iş yapmış olur. 

➜➜ Cismin içinde olduğu düzeneğin izin verdiği harekete göre kuvvetin yaptığı iş 
farklı sonuçlara neden olabilir. 

➜➜ Örneğin cismin hızının ya da yüksekliğinin değişmesi, bir esnek cisme kuvvetin 
uygulanmasıyla boyunun kısalması ya da uzaması bu sonuçlardan bazılarıdır.

Yay geren geleneksel 
Türk okçusu

Kaldırıcı (lift) yardımıyla 
yükseltilmiş otomobil

Hızlanmakta olan otomobil



İş, bir cismin enerjisindeki değişimdir. 
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➜➜ Yatay düzlemdeki cisme uygulanan hareketle aynı yöndeki itme kuvveti cismi 
hızlandırırken hareketle zıt yöndeki sürtünme kuvveti yavaşlatır. 

➜➜ Bu kuvvetlerin doğrultusu hareket doğrultusunda olduğundan her ikisi de iş 
yapmış olur. 

➜➜ Ancak cisim yatay yolda giderken ağırlık kuvveti hareket doğrultusuna dik ol-
duğundan iş yapmamış olur.

CİSME ETKİ EDEN KUVVETLERİN 
İŞ YAPMA DURUMLARI

Tepki kuvveti bu 
durumda iş yapmaz

Kuvvet pozitif iş 
yapar.

Ağırlık bu durumda 
iş yapmaz.

Sürtünme kuvveti 
negatif iş yapar.



W = ∆ K E

W = F . ∆x
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NET KUVVET-YERDEĞİŞTİRME
 GRAFİĞİNDE İŞ HESAPLAMA

Yerdeğiştirme

Net kuvvet
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Yerdeğiştirme
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➜➜ İş kavramında olduğu gibi günlük hayatta “güç” kelimesine yüklenen anlam, fi-
zikte kullanılan “güç” kavramıyla aynı değildir.

➜➜ Birim zamanda yapılan işe ya da üretilen-tüketilen enerjiye güç denir. 

➜➜ Bir başka ifadeyle güç bir işin tamamlanması için gerekli olan enerjinin hangi 
hızda harcandığını gösterir.

➜➜ Birim zamanda yapılan iş miktarıdır.

➜➜ P harfiyle gösterilir.

➜➜ SI’da birimi “Watt”tır.

➜➜ Güç = Yapılan iş
Geçen süre

 = Harcanan enerji
Geçen süre

➜➜ P = W
t
 = E

t
 bağıntısıyla bulunur.

GÜÇ



�
zaman

İş

t0

➜➜ Eğim = tan� = W
t
 = Güç

➜➜ Fiziksel anlamdaki güç birim zamanda yapılan iştir.

Aynı işi daha kısa sürede yapan kişi ya da 
araç daha güçlüdür.
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