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Potansiyel enerjiPotansiyel enerji

Önceki bölümde bir cismin hareketinden dolayı kinetikÖnceki bölümde bir cismin hareketinden dolayı kinetik 
enerjiye sahip olabileceğini ve iç enerjisinin ise sıcaklıkla 
ilgili olduğunu belirtmiştik. Bu bölümde ise bir kuvvetle bir 
sistemin şeklinin değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan 
potansiyel enerji den bahsedilecektir.
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Potansiyel enerjiPotansiyel enerji

Potansiyel enerjiyi ortaya çıkarak buradaki kuvvetler isePotansiyel enerjiyi ortaya çıkarak buradaki kuvvetler ise 
korunumlu kuvvetler olacaktır. Bu kuvvetler siteme kinetik 
enerji kazandırabilir veya kaybettirebilirler. Fakat sistemin 
toplam enerjisi her zaman aynıdır. Bu duruma enerji 
korunumu denir.

Potansiyel enerji evrende değişik şekillerde olabilir: 
gravitasyonel elektromagnetik kimyasal ve nükleergravitasyonel, elektromagnetik, kimyasal ve nükleer. 
Bataryadaki kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşerek bir 
motoru döndürebilir. Enerjinin bir formdan diğerine j ğ
dönüşümü fiziğin, mühendisliğin, kimyanın, biyolojinin, 
jeolojinin ve astronominin önemli kısmını oluştururlar.
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8 1 Bir sistemin potansiyel enerjisi8.1 Bir sistemin potansiyel enerjisi
Bu bölümde iki veya daha fazla 
parçacıktan oluşan veya nesnelerle 
kuvvetlerin etkileşmesi sonucunda iç 
durumlarının değişimi incelenecektirdurumlarının değişimi incelenecektir. 
Böyle bir sistemin kinetik enerjisi 
sistemi oluşturan her bir parçacınsistemi oluşturan her bir parçacın 
kinetik enerjilerinin cebirsel toplamı 
şeklindedir. 

Şekil 8 1 Kitap y yüksekliğinden y yüksekliğine çıkartılırsa kitap
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Şekil 8.1 Kitap ya yüksekliğinden yb yüksekliğine çıkartılırsa kitap 
üzerine dış bir kuvvetin ve yerin yaptığı iş mgyb – mgya eşittir.



8.1 Bir sistemin potansiyel enerjisi
Bazı durumlarda nesneleri durağan 
kabul edip kinetik enerjilerini sıfır p j
şeklinde alınabilir. Örnek olarak top-
dünya sistemini dikkate alırsak top yere 
düşerken sahip olacağı kinetik enerjisi 
aynı zamanda sisteminde enerjisidir. 
Çünkü dünyanın kendi etrafındakiÇünkü dünyanın kendi etrafındaki 
yavaş dönmesinden kaynaklanan 
kinetik enerjisindeki (topa göre) j ( p g )
değişim neredeyse sıfırdır. Başka bir 
örnek olarak iki elektronlu sistemin 
enerjisi herbir elektronun kinetik 
enerjilerinin toplamı şeklindedir. 

Şekil 8 1 Kitap y yüksekliğinden y yüksekliğine çıkartılırsa kitap
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Şekil 8.1 Kitap ya yüksekliğinden yb yüksekliğine çıkartılırsa kitap 
üzerine dış bir kuvvetin ve yerin yaptığı iş mgyb – mgya eşittir.



Potansiyel enerjiPotansiyel enerji

Dünya yüzeyinden belirli bir yükseklikte olan bir cismin sahip olacağıDünya yüzeyinden belirli bir yükseklikte olan bir cismin sahip olacağı 

gravitasyonel potansiyel enerji için bir denklem geliştirmek isteyelim. m kütleli 

bir cismin y seviyesinden yb seviyesine çıkartılsın (Şekil 8 1) Cismin sabitbir cismin ya seviyesinden yb, seviyesine çıkartılsın (Şekil 8.1). Cismin sabit 

bir hızla yavaşca yukarıya doğru ile hareket ettiğini kabul edelim. Sistem 

(dünya+nesne) üzerine etkiyen kuvvetin cisim yukarıya kaldırılırken bizim (dünya nesne) üzerine etkiyen kuvvetin cisim yukarıya kaldırılırken bizim 

uyguladığımız kuvvetin yukarı doğru (Fuyg), dünyanın uyguladığı kuvvetin ise 

aşağı yönde olduğunu görebiliriz. Yukarı yöndeki yerdeğişimi miktarı ş ğ y ğ g y y ğ ş

∆r = ∆yj∆r  ∆yj

6
şeklindedir.



Potansiyel enerjiy j
Potansiyel enerji problemlerini çözerken mutlaka bir referans noktasının seçilmesi 
gerekmektedir.
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Örnek 8.1-Bowling oyuncusu
Bir bowling topu dikkatsiz oyuncunun elinden ayağının üstüne 
düşmektedir. Kartezyen koordinat sisteminin başlama noktasını 
yer seviyesinde ve potansiyel enerjinin sıfır olduğu noktayı veya 
çizgiyi y = 0 olarak seçersek top-dünya nın gravitasyonel 
enerjisindeki değişimi tahmin ediniz Bu problemi koordinatenerjisindeki değişimi tahmin ediniz.  Bu problemi koordinat 
sisteminin başlangıcını  oyuncunun başında aldığınızda top-
dünya kütlesel çekim potansiyeli enerjisindeki değişimi tahmindünya kütlesel çekim potansiyeli enerjisindeki değişimi tahmin 
ediniz. 
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8 2 İzole sistem Mekanik enerjinin korunumu8.2 İzole sistem —Mekanik enerjinin korunumu
Bir sistem üzerine yapılan iş o sistemin potansiyel enerjisini değiştirir. Bazen 
Newton yasaları ile çözemediğimiz mekanik problemlerini potansiyel enerji ile y ç ğ p p y j
çözebiliriz. Bir kitabı yerden yukarı doğru hareket ettirdiğimizde yerçekiminden 
kaynaklanan potansiyel enerjisindeki değişim aşağıdaki gibidir:

Kitap üzerine yapılan iş aynı zamanda onun kinetik enerjisinide 
değiştirecektir:değiştirecektir:
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Kinetik potansiyel enerji değişimiKinetik-potansiyel enerji değişimi

Korunumlu sistemlerde kinetik enerjideki değişimler potansiyel enerjidekiKorunumlu sistemlerde kinetik enerjideki değişimler potansiyel enerjideki 
değişime (eksi işaretlisine) eşit olur.
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Toplam mekanik enerjip j

Bir sistemin mekanik enerjisi zamanla 
değişmez Başlangıç anındaki kinetik vedeğişmez. Başlangıç anındaki kinetik ve 
potansiyel enerjileri toplamı bir süre 
geçtikten sonraki kinetik ve potansiyel 
enerjilerinin toplamına eşittirenerjilerinin toplamına eşittir.
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Mekanik enerji korunumuMekanik enerji korunumu
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Elastik potansiyel enerjiElastik potansiyel enerji
Bir blok ve yaydan oluşan bir sistemi gözönünde 
bulundurulım:
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Elastik potansiyel enerjiElastik potansiyel enerji

(a) Deforme olmamış bir yay ve sürtünmesiz yüzey(a) Deforme olmamış bir yay ve sürtünmesiz yüzey.
(b) m kütleli cisim yayı x kadar sıkıştıracak şekilde itilir.
(c) Sıkışmış yay serbest bırakılırsa yayda depolanmış potansiyel(c) Sıkışmış yay serbest bırakılırsa yayda depolanmış potansiyel 
enerji bloğa kinetik enerji olarak aktarılır.
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Elastik potansiyel enerjiElastik potansiyel enerji
Elastik potansiyel enerjinin gözlenebileceği diğer bir sistem aşağıdaki şekildeki 
gibidir:
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Problem çözerkenProblem çözerken
Izole sistemler —Mekanik enerjinin korunumu

• Yaylar veya elastik potansiyel enerjiyi depolayabilen diğer yapılardan oluşan birbiri ile 
etkileşen iki veya daha fazla parçacıktan oluşan izole sisteminizi tanımlayınız.
• Kuvvet etkidiğinde sistemin bütün bileşenlerini dikkate alınız. Sistemin başlangıçtaki ve Kuvvet etkidiğinde sistemin bütün bileşenlerini dikkate alınız. Sistemin başlangıçtaki ve 
sondaki konfigürasyonunu tanımlayınız. 
• Sıfır potansiyel noktası seçiniz (gravitasyonel veya yaya sistemi için). Sisteme birden 
fazla kuvvet etkiyorsa her kuvvetin etkisini içeren ifadeyi yazınız.y ç y y
• Sürtünme veya hava direnci gibi etkiler varsa sistemin mekanik enerjisi 
korunumsuzdur. 
• Sistemin mekanik enerjisi korunuyorsa başlangıç anı için toplam enerjiyi 

Ei = Ki + Ui

Son durumu için toplam enerjiyi ise 

Ef = Kf + Uf

16şeklinde yazınız.



Örnek 8.2 Serbest düşen top

m kütleli bir cisim h yüksekliğinden bırakılmaktadır. (A) Hava direncini ihmal 
ederek cismin yerden herhangi bir y yüksekliğinde süratini hesaplayınız. (B)ederek cismin yerden herhangi bir y yüksekliğinde süratini hesaplayınız. (B) 
Cisim h yüsekliğinden bir vi ilk sürati ile aşağıya doğru fırlatılırsa yerden y
yüksekliğindeki süratini hesaplayınız.
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Örnek 8 3 SarkaçÖrnek 8.3-Sarkaç
m kütlelim küresl bir cisim L uzunluklu bir sarkaçın ucuna bağlanmıştır. Küre cisim 
ip düşeyle θA açısı yaparken A noktasından bırakılırsa ve P noktası sürtünmesiz 
ise (A) Cismin sarkaçın en alt noktası olan B deki süratini hesaplayınız. (B) B 
noktasında ipteki TB gerilmesini hesaplayınız. 
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Örnek 8.4-Heybetli girişy g ş

Tiyatroda uçarak bir gösteri 
yapacak 65 kg lık bir aktörüyapacak 65 kg lık bir aktörü 
taşıyabilecek bir sistemi 
dizayn ediniz. Aktörü 
taşıyabilecek neredeysetaşıyabilecek neredeyse 
kütlesiz çelik ipler 130 kg lık 
bir yüke makaralar aracılığı 
ile bağlanmıştır. 3.0 m lik bir ğ ş
kablo ile zeminden 
yukarıdaki aktörü hareket 
ettirmek için kullanılmaktadır. 
Başarılı bir gösteri için kum 
torbalarının zeminden 
yükselmemesi için aktörün 
bağlı olduğu ipin düşeyle 
yapması gereken θ açısının 
maksimum değerini 
h l
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hesaplayınız.



Örnek 8 4Örnek 8.4
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Örnek 8 4Örnek 8.4
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Örnek 8 4Örnek 8.4
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Örnek 8.4
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Örnek 8 5 Yaylı tüfekÖrnek 8.5-Yaylı tüfek
Bir oyuncak tüfeğin atış mekanizması 
bi k t l b t b k lbir yayın sıkıştırılıp serbest bırakılınca 
önündeki bilyayı fırlatması şekinde 
dizayn edilmiştir Yay sabitidizayn edilmiştir. Yay sabiti 
bilinmemektedir. 0.120 m sıkıştırılmış 
olan yay 35.0 gram kütleli bir bilyayı y y g y y
20.0 m yüksekliğe çıkartabilmektedir. 
(A) Bütün direnç kuvvetleri gözardı 

dil k biti i h l (B)edilerek yay sabitini hesaplayınız. (B) 
Bilyanın yayın denge konumundan (xB 
= 0 120m) geçerken sahip olduğu sürati 0.120m) geçerken sahip olduğu sürati 
hesaplayınız.
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Örnek 8 5Örnek 8.5
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Örnek 8 5Örnek 8.5
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8 3 Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler8.3 Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler
Korunumlu kuvvetler

1. Korunumlu bir kuvvet tarafından bir cisim üzerine yapılan iş cismin hareket ettiği 
noktalar arasındaki yoldan bağımsızdır. 
2 Korunumlu bir kuvvet tarafından bir cisim üzerine kapalı yörünge veya yol boyunca2. Korunumlu bir kuvvet tarafından bir cisim üzerine kapalı yörünge veya yol boyunca 
yapılan iş yani başlama ve bitiş noktaları aynı yerler ise sıfırdır. 
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Korunumsuz kuvvetlerKorunumsuz kuvvetler

1 ve 2 koşullarını sağlamayan kuvvetlere korunumsuz kuvvetler denir. ş ğ y
Korunumsuz kuvvetler bir sistemin mekanik enerjisinin değişmesine 
neden olur. 

Kinetik sürtünmeye karşı yapılan iş A ile B 
arasındaki yola bağlıdır Sarı renkli yolarasındaki yola bağlıdır. Sarı renkli yol 
üzerinden yapılan iş mavi renkli yol üzerinden 
yapılan işten büyüktür. 
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8.4 Korunumsuz kuvvet durumunda mekanik 
enerjinin değişimi

Korunumlu bir sistemde cisimlere etki eden kuvvetlerin yaptığı mekanik iş 
korunumludur. Sistem içerisindeki kuvvetler korunumsuz kuvvetler ise sistemin 
mekanik enerjisi değişecektir. Kitabın masa üzerinde hareket ettirildiği durumu 
dikk t l ldikkate alalım:
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İzole edilmiş sistemlerle ilgili problem çözerkenİzole edilmiş sistemlerle ilgili problem çözerken
Izole edilmiş sistemler—Korunumsuz kuvvetler

• Kesim 8.2 de problem çözümleri için yararlanılan maddelerden ilk üçünü dikkate alınız. 
Sistemde korunumsuz kuvvetler varsa üçüncü madde işinize yarayacaktır.

• Sistemin başlangıç ve son durumları için toplam mekanik enerji ifadelerini yazınız. 
Başlangıç ve son durumlarındaki toplam mekanik enerjiler arasındaki fark sürtünmeye 
giden enerji değeri olacaktırgiden enerji değeri olacaktır.
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Örnek 8 6 Eğik düzlemÖrnek 8.6-Eğik düzlem
3.00-kg kütleli bir kutu şekildeki gibi bir rampadan aşağıya doğru kaymaktadır. 
Rampanın uzunluğu 1.00 m ve yatayla eğimi 30.0° dir. Kutu durgun halden aşağıya 
doğru kaymaya başlar. Bu kayma esnasında eğik düzlemle rampa arasındaki 
sürtünme kuvveti sabit 5.00 N dur. Rampanın tam alt kısmında kutunun süratini 
enerji yöntemiyle bulunuz.
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Örnek 8 6 Eğik düzlemÖrnek 8.6-Eğik düzlem
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Örnek 8.7-Su kaydırağı
m kütleli bir çocuk h = 2.00 m yüksekliğindeki su kaydırağından kaymaktadır. Çocuk 
durgun halden harekete başlamaktadır. (A) Çocuk ile kaydırak arasında sürünmenin 
olmadığını kabul ederek çocuğun suya girmeden önceki süratini hesaplayınız. (B) 
Ç k k d k i k k d k il k d ki ik ü ü iÇocuk kaydıraktan inerken kaydırak ile çocuk arasında kinetik sürtünmenin 
olduğunu kabul ederek sistemin kaybettiği mekanik enerjiyi hesaplayınız. Çocuğun 
son süratini vf = 3.00 m/s ve kütlesini m = 20.0 kg olarak alınız. 
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Örnek 8 7Örnek 8.7
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Örnek 8 8 KayakÖrnek 8.8-Kayak
Bir kayakçı yerden yüksekliği 20.0 m olan A noktasından sürtünmesiz kabul edilen 
tepeden aşağıya doğru kaymaktadır Kayakçı alt kısımdaki B noktasından itibarentepeden aşağıya doğru kaymaktadır. Kayakçı alt kısımdaki B noktasından itibaren 
kayakla yer arasına 0.210 luk kinetik sürtünme katsayısına sahip yüzey üzerinde 
kaymaktadır. Kayakçı tepeden kazandığı enerji ile hiç bir etki yapmadan B 
noktasından itibaren ne kadar uzaklığa gidebilir?noktasından itibaren ne kadar uzaklığa gidebilir? 
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Örnek 8 8Örnek 8.8
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Örnek 8 9 Blok yay çarpışmasıÖrnek 8.9-Blok-yay çarpışması
0.80 kg olan bir blok başlangıç hızı vA = 1.2m/s ile sağa doğru hareket etmektedir. 
Kütlesini ihmal ettiğimiz yay sabiti k = 50 N/m olan yayı (A) Yüzeyi sürtünmesiz ğ y y y y ( ) y
kabul ederek yayın maksimum sıkışma miktarını hesaplayınız.
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Örnek 8.9
(B) Blok ile yüzey arasında sabit kinetik sürtünme kuvvetinin 
ve kinetik sürtünme katsayısının da μk = 0.50 olduğunu kabul 

di i Bl ğ d ki ü i 1 2 / iediniz. Bloğun yaya çarpma anındaki sürati vA = 1.2 m/s ise 
yayın maksimum sıkışabileceği xC değerini hesaplayınız..

38



Örnek 8 10 Bağlı bloklarÖrnek 8.10-Bağlı bloklar
İki blok sürtünmesiz makaradan geçen iple birbirine ve bu kütlelerden m1
de k yay sabitli yay ile duvara şekildeki gibi tutturulmuştur Sistem yayde k yay sabitli yay ile duvara şekildeki gibi tutturulmuştur. Sistem, yay 
serbest ve m2 kütlesi durgun haldeyken bırakılıyor. m2 kütlesi h kadar irtifa 
kaybeder  m1 kütlesi ile üzerinde bulunduğu yüzey arasındaki kinetik 
ü tü k t h lsürtünme katsayısını hesaplayınız.
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Örnek 8 10Örnek 8.10
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8.5 Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji 
arasındaki bağıntı

Önceki kesimlerde sistemin bir elemanı 

üzerine korunumlu kuvvet tarafından 

yapılan iş takip edilen yola bağlı 

olmadığını belirtmiştik. Yapılan iş sadece ğ ş p ş

ve sadece başlama ve bitiş noktalarının 

koordinatlarına bağlı idi Bunu sonucukoordinatlarına bağlı idi. Bunu sonucu 

olarak böyle korunumlu bir kuvvet 

tarafından elemana kazandırılan Utarafından elemana kazandırılan U 

potansiyel enerjisini sistemin potansiyel 

ji i d ki l itl i tik
41

enerjisindeki azalmaya eşitlemiştik.



Potansiyel enerjinin türeviy j

Yani cisim üzerine etki eden korunumlu kuvvetin x bileşeni sistemin 
enerjisindeki azalmayı ve değişmeyi gösterecek şekilde  potansiyel 
enerjinin türevinin negatif işaretlisi olarak yazılabilirenerjinin türevinin negatif işaretlisi olarak  yazılabilir.
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8 6 Dengedeki bir sistemin enerji diyagramı8.6 Dengedeki bir sistemin enerji diyagramı
Bir sistemin  hareketi potansiyel enerjisinin konuma göre değişiminin grafiği 
çizilerek izlenebilirçizilerek izlenebilir.

Burada x=0 noktasını blok-yay sisteminin denge konumu olarak alalım. Yani 
sistem bu noktadan biraz saparsa bloğa bir kuvvetin etkidiği ve enerji 
kazandığı anlaşılacaktır. Denge konumu, sistemin potansiyel enerjisi U(x) nun ğ ş g p y j ( )
minimum olduğunu göstermektedir. 
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Enerji grafikleriEnerji grafikleri
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Kararsız dengeKararsız denge

x=0 duran bir cismin U potansiyelx=0 duran bir cismin U potansiyel 
enerjisi x e göre çizilmiştir. Cisim 
x=0 dan biraz uzaklaşınca ş
potansiyelindeki değişim şekildeki 
gibidir. 
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Örnek 8 11 Atomik boyutta enerjilerÖrnek 8.11-Atomik boyutta enerjiler
İki nötral atom arasındaki etkileşme Lennard-Jones potansiyel enerji fonksiyonu 
şeklinde aşağıdaki gibi verilebilir:şeklinde aşağıdaki gibi verilebilir:

Denklemdeki x atomlar arası mesafedir. U(x) fonksiyonunun σ ve ε gibi 
deneysel olarak elde edilmiş iki parametresi vardır. İki atomlu bir molekülde σ =y ş p
0.263 nm ve ε = 1.51 0 10-22 J dür.
(A) Elektronik tablolama veya benzeri özellikleri olan bir programı kullanarak bu 
fonksiyonu çizdirip atomlar arası en olası mesafeyi belirleyiniz. (B) Bir atoun 
diğerine etkidiği Fx(x) —kuvvetini belirleyiniz. İki atomu birbirine yaklaştırırsanız 
veya uzaklaştırırsanız ne olabileceğini tartışınız.
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Lennard-Jones potansiyeli

x U(x) s e

2.60 2.60E-10 4.61E-23 2.63E-10 1.51E-22 1E-10

2.80 2.80E-10 -1.30E-22

3.00 3.00E-10 -1.50E-22

3.20 3.20E-10 -1.29E-22

3.40 3.40E-10 -1.02E-22

3.60 3.60E-10 -7.79E-23

3.80 3.80E-10 -5.91E-23

4.00 4.00E-10 -4.49E-23

474.20 4.20E-10 -3.42E-23



Örnek 8 11Örnek 8.11
Potansiyel enerji fonksiyonun türevi alınıp sıfıra eşitlenirse maksimum veya 
minimum enerji düzeyi bulunabilir.j y
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Örnek 8.11
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Örnek 8 11

Atomların birbirlerine etkidikleri kuvvet aşağıdaki gibi verilebilir:

Örnek 8.11

ş ğ g
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Örnek 8.12-Sıkıştırılan yayş y y
Kütlesi 0.250 kg olan bir blok yay sabiti 5000 N/m olan ağırlıksız düşey durumdaki 

bir yay üzerine yayı 0 100 m sıkıştıracak bir kuvvet uygulayarak konulmaktadırbir yay üzerine yayı 0.100 m sıkıştıracak bir kuvvet uygulayarak konulmaktadır. 

Yayı sıkıştırıcı bu kuvvet ortadan kaldırılınca kütle yaydan kurtularak yukarı doğru 

(düşey) hareket etmektedir. Kütlenin ne kadar yüksekliğe çıkabileceğini (düşey) a e et et e ted üt e e ada yü se ğe ç ab eceğ

hesaplayınız.
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Örnek 8 13 MakaraÖrnek 8.13 – Makara
İki cisim ağırlığı olmayan bir iple ipin sürtünmesiz 

makaradan geçirildikten sonra birbirlerine şekildeki 

gibi bağlanmıştır. 5.00 kg kütleli cisim serbest halden 

bırakılıyor. Enerji korunumu prensibini kullanarak 

(a) 5.00 kg lık kütle tam yere değmeden önceki anda 

3.00 kg lık kütlenin hızını hesaplayınız. 

(b) 3.00 kg lık kütlenin ne kadar yükseleceğini 

hesaplayınız.
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Örnek 8 14 Elektrikli scooterÖrnek 8.14-Elektrikli scooter
Elektrikli scooter ın bataryası 120 Wattsaat lik enerji vermektedir. Sürtünme ve 

diğer faktörler batarya enerjisinin %60.0 nı harcamaktadır. Scooter ve 

sürücüsünün toplam ağırlığı 890 N olan bu sistem ile ne kadar yükseklikteki bir 

tepe aşılabilir?
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Örnek 8 15 Korunumlu kuvvetÖrnek 8.15-Korunumlu kuvvet.

5 kg kütleli bir cisme korunumlu Fx = (2x + 4) N luk bir kuvvet etkimektedir. g x ( )

Denklemdeki x metre boyutundadır. Parçacık x ekseni boyunca 

x = 1.00 m den x = 5.00 m ye bu kuvvet ile hareket ettirlirse 

(a) kuvvet tarafıdan yapılan işi hesaplayınız, 

(b) sistemin potansiyel enerjisindeki değişmeyi hesaplayınız ve 

(c) cismin x = 1.00 m deki hızı 3.00 m/s ise x = 5.00 m deki kinetik enerjisini 

hesaplayınız.

54



Örnek 8 16Örnek 8.16
Aşağıdaki potansiyel enerji eğrisinden yararlanarak 

( ) F( ) i itif tif f ld ğ l i ö t il kt l i i b li l i i(a) F(x) in pozitif, negatif veya sıfır olduğu yerleri gösterilen noktalar için belirleyiniz. 

(b) Bu noktaların kararlı, kararsız ve nötr veya denge durumları olup olmadıklarını 

belirtinizbelirtiniz. 

(c) x = 0 dan x = 9.5 m ye kadar F(x) in x e göre değişimini çiziniz.
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