
  

DDEELLOO  ((AA))  
V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s pojmom delo. Govorimo o fizičnem in umskem delu.  
Delo s fizikalne plati: 
   

 

Za opravljanje dela je potrebna sila, ki deluje na poti po kateri se 
premika opazovano telo. Delo opravlja samo sila, ki je vzporedna 
s potjo (v smeri poti), pravokotna komponenta sile glede na pot ne 
opravlja nobenega dela.  

Delo opredelimo kot produkt sile v smeri poti in opravljene poti:  A = Fs  
Enota za delo: 1J (joule) =1Nm (newtonmeter).  
1 J dela opravimo, če premaknemo telo silo 1N na poti 1m.  
Večje enote: 1kJ (kilojoule)  = 1000 J  = 103 J  
                    1MJ (megajoule)  = 1000000 J  = 106 J  
Če kaže sila v smeri gibanja telesa je opravljeno delo pozitivno, če pa kaže sila v nasprotno smer je delo 
negativno.    Za opravljanje dela je potrebna energija (W).  
 
 
KKIINNEETTIIČČNNAA  EENNEERRGGIIJJAA    ((WWkk))  
Vsa gibajoča telesa imajo kinetično energijo, ki je odvisna od njihove mase in hitrosti.  
Izrek o kinetični energiji pravi: Če telo prejme delo (A), se mu za enako vrednost poveča kinetična 
energija, če telo delo odda, se mu energija za enako zmanjša.  
Izpeljava formule:  
Telo je v začetku mirovalo. Nakar je prejelo delo, ki se je v celoti pretvorilo v kinetično energijo, potem 
velja: kinetična energija je enaka prejetemu delu:   A = Wk = Fs  
Iz te enačbe lahko izpeljemo formulo za kinetično energijo:  
Sila F je po II. Newtonovem zakonu: F = ma, pot pri enakomerno pospešenem gibanju računamo:  
s = at2/2. Vstavimo in dobimo: Wk = (ma).(at2/2). Ker velja: v = at dobimo:  
Wk = mv2/2. Kinetična energija je enaka polovičnemu produktu mase in kvadrata hitrosti.  
Če se telesu poveča hitrost iz začetne (v1) na končno (v2) hitrost, mu moramo dovesti delo.  
Delo je enako razliki med končno in začetno kinetično energijo:  

A= Wk2- Wk1       ali           A = mv2
2/2 – mv1
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PPOOTTEENNCCIIAALLNNAA  EENNEERRGGIIJJAA    ((WWpp))  
Zaradi teže ima vsako dvignjeno telo na površini zemlje potencialno energijo.   
Če utež počasi in enakomerno dvigamo, sta teža in sila s katero dvigamo 
nasprotno enaki.  
Če utež dvignemo na višino h, je delo: A = Fh, kjer je F sila s katero dvigamo 
enako velika, kot teža, zato lahko zapišemo: A = Fg.h.   
Sila teže pa je po 2. Newtonovem zakonu enaka produktu mase telesa in 
težnega pospeška:     Fg = mg.   
Tako lahko zapišemo:  A = mgh.   
Opravljeno delo pa je enako spremembi potencialne energije:  

Wp = Fgh = mgh.  
Pri enakomernem dviganju se telesu potencialna energija veča pri 
spuščanju pa manjša. Izbira višine, na kateri je potencialna energija nič, je 
poljubna. Potencialna energija je v nasprotju s kinetično lahko tudi negativna. 
 


