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5. Sınıf
Konu Anlatımları

3. Ünite
Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
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Nedir? Hareket eden bir cismi hızlandırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cisimlerin yönünü, doğrultusunu veya şeklini 

değiştirebilen etkiye  denir.kuvvet

Ne İle Ölçülür? dinamometreKuvvet,  denilen araç ile ölçülür.

Birimi Nedir? Newton (N)Kuvvetin birimi ’dur.

Hangi Sembol İle Gösterilir? “F” Kuvvet  sembolü ile gösterilir.

   Günlük yaşamda birçok alanda kuvvetin etkisi gözlemlenebilir. Örneğin; yazı yazarken, top oynarken, bisiklet sürerken, yürürken, 

koşarken, kapıyı açıp kapatırken, su içerken, yemek yerken kuvvet uygulamamız gerekmektedir.

    Cisimleri Dünya’nın merkezine doğru çeken kuvvete  denir. yer çekimi kuvveti

Örneğin; bir armudun ağaçtan yere düşmesi yer çekimi kuvvetinin etkisi ile gerçekleşir.

    Rüzgâr, deprem, akarsu, yanardağ gibi kuvvetlerin etkisi ile ova, vadi, mağara, peribacaları 

gibi yeryüzü şekilleri oluşabilir.

              Günlük hayatta cisimleri hareket ettirebilmek için çok farklı kuvvetler uygulanabilir. 

      Örneğin; yandaki kutuyu hareket ettirebilmek için Mehmet itme kuvveti uygularken Suat 

      çekme kuvveti uygulamaktadır.

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ

3. ÜNİTE

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE

SÜRTÜNME

- KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ  -

MehmetSuat

İtme
Çekme

Video anlatım için

kodu okutunuz
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Newton

Bilim

İnsanları

Kütle ve kuvvet gibi

kavramları açıklamış ve yer çekimi

kuvvetinin varlığını keşfetmiştir.

Çalışmaları ile bilime yaptığı

katkılardan dolayı kuvvet birimine

onun soyadı verilmiştir.
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    Üzerine kuvvet uygulandığında şekil değiştiren, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında ise eski haline dönebilen maddelere esnek 

madde denir. Yay, lâstik ve sünger gibi maddeler esnek maddelerdendir.

    Dinamometreler yay gibi esnek cisimlerden yapılır.

    Dinamometrelerin üzerinde kuvvetin büyüklüğünü gösteren değerler bulunur.

    Dinamometrenin ölçebileceği değer, yapımında kullanılan yaya bağlıdır. İnce ve

esnekliği fazla olan yaylardan yapılan dinamometreler daha hassas ölçümler yapabilirken,

kalın ve esnekliği az olan yaylardan yapılan dinamometreler daha ağır cisimleri ölçebilir.

    Her dinamometre her kuvveti ölçemez. Dinamometrelerin üzerinde ölçebileceği en fazla kuvvet değeri yazılıdır. Eğer bir dinamo-

metreye ölçebileceğinden daha büyük bir kuvvet asılırsa, içindeki yay esnekliğini kaybeder ve dinamometre bozulur.

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ

3. ÜNİTE

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE

SÜRTÜNME

- DİNAMOMETRE  -

Paket Lastiği Sünger Yay

    Dinamometrelerin ölçtüğü kuvvetin büyüklüğünü üzerinde gösterdiği değerden anlayabiliriz. Ancak bazı dinamometrelerin üzerin-

de değer skalası olmayabilir. Bu tür dinamometrelerde ölçebileceği toplam değer belirli sayıda bölmelere ayrılır ve her bölme bir 

        kuvvet değerini gösterir. Bu bölmeler sayılarak cismin uyguladığı kuvvet 

        değeri anlaşılır.
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Dinamometrenin ölçebileceği
en büyük değer

Yay

Eşit bölmelendirilmiş
çubuk

Video anlatım için

kodu okutunuz
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Nedir? sürtünme kuvvetiBirbirine temas eden iki yüzey arasında meydana gelen hareketi engelleyici kuvvete  denir.

Yönü Ne Tarafadır? Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönünün tersidir.

    Yüzeyin pürüzlülüğü arttıkça sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de artar. Örneğin; aynı

cisme halı üzerinde etki eden sürtünme kuvveti, mermer üzerinde etki eden sürtünme

kuvvetinden daha fazladır.

    Gıcırdayan kapıların menteşelerine yağ sürülür. Çünkü yağ, menteşelerdeki sürtünme kuvvetini azaltarak kapının gıcırdamasını 

engeller.

    Kışın kar ve buzlanma olan yollarda araçların lâstiklerine zincir takılır. Çünkü zincir lâstik ile yol arasındaki sürtünme kuvvetini 

arttırır ve aracın yola daha çok tutunmasını sağlar.

    

SÜRTÜNME KUVVETİ

3. ÜNİTE

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE

SÜRTÜNME

- SÜRTÜNME KUVVETİ  -

Hava Direnci

> Havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine

hava direnci denir.

> Yarış arabalarının ve uçakların uç kısımlarının sivri yapılmasının 

nedeni havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetini 

azaltmaktır. Paraşütler ise hava direncini arttırarak güvenli bir 

şekilde yere inilmesini sağlar.

Sürtünme Kuvvetinin Zararları

> Cisimleri hareket ettirmek zorlaşır.

> Cisimlerin aşınmasına neden olur.

> Enerji kaybına neden olur.

> Zamanla kapı menteşelerinin gıcırdamasına neden olur.

> Araçların hızının azalmasına ve daha fazla yakıt harcanmasına 

neden olur.

Su Direnci

> Suyun cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine su direnci denir.

> Gemilerin uç kısımlarının sivri yapılmasının nedeni suyun 

cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetini azaltmaktır. Ayrıca suda 

yaşayan bazı canlıların burun yapılarının sivri olmasının amacı da 

su direncini azaltmaktır.

Sürtünme Kuvvetinin Faydaları

> Tüm cisimlerin hareket edebilmesini sağlar.

> Frene basınca araçların durmasını sağlar.

> Kalem ile yazı yazabilmemizi sağlar.

> Cisimlerin koyduğumuz yerde durmasını sağlar.

> Meteorların birçoğunun Dünya yüzeyine düşmesini engeller.

Cismin hareket yönü Sürtünme kuvvetinin yönü

Video anlatım için

kodu okutunuz



Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
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