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ÖNSÖZ
Mühendislik Mekaniği birçok mühendislik bölümünün temel derslerinden birisidir.
Öğrenciler ilk olarak bu ders ile mühendisliğin temel kavramları ile tanışırlar. İnşaat
mühendisliğinden makine mühendisliğine ve endüstri mühendisliğinden elektronik
mühendisliğine kadar birçok alanda mühendisler mekanik problemlerle karşı karşıyadırlar. Bu
nedenle mühendislik müfredatında bu ders çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu ders aynı zamanda
öğrencilerin ilgili matematik ve fizik konularındaki bilgilerinin pekişmesini de sağlayacaktır.
Mühendislik Mekaniği, Statik ve Dinamik olarak iki ana bölüme ayrılmaktadır. Bazı
mühendislik alanlarında Mühendislik Mekaniği dersleri iki dönemlik dersler şeklinde ( Statik ve
Dinamik) verilmektedir. Endüstri mühendisliği müfredatında bulunan Mühendislik Mekaniği dersi
de, mühendislik formasyonuna ve endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılabilecek
problemlere uygun olacak şekilde seçilmiş statik ve dinamik konularını içermektedir.
Bu ders kitabı, temel mekanik kavramları öğrencilere etkili bir şekilde aktarmak amacıyla
özgün olarak hazırlanmıştır. Eserin içerisinde bulunan 14 bölümün ilk 11 bölümü statik
konularından ve kalan 3 bölüm de dinamik konularından oluşmaktadır. Her bölümün
başlangıcında, o bölümde neler öğrenileceği, hedeflenen kazanımlar ve anahtar kavramlar
verilmektedir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi, pekiştirilmesi ve pratik problemlerde nasıl
uygulanabileceğini göstermek için örnek problemler ve çözümleri ve ayrıca çalışma problemleri
verilmiştir.
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YAZAR NOTU
Bu çalışmada Mekaniğin temel kavramlarını verme ve öğrencilere rijit cisimlerin statiği ve
parçacıkların dinamiği alanlarında problem çözme becerisini kazandırma amaçlarına yönelik
konular sunulmuştur.
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KISIM 1.- CİSİMLERİN STATİĞİ
1. MADDESEL NOKTALARIN STATİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İlk bölümde, mekanik biliminin iki önemli hali olan cisimlerin statiği ve cisimlerin
hareketi üzerine temel kavramlar üzerinde durulacaktır.


Düzlem kuvvetlerin tanımı ve vektör cebri yardımıyla ifadesi anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Statiğin temel ilkeleri nelerdir?
2) Kuvvet nedir?
3) Vektörlerde toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Statiğin temel prensiplerini
anlamak

İnceleyerek

Vektör cebrindeki toplama ve
çıkarma işlemlerini yapabilmek

İnceleyerek ve örnek çözerek
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Anahtar Kavramlar


Uzay



Zaman



Kütle



Kuvvet



Serbest vektör



Kayan vektör



Bağlı vektör
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Giriş
Tabiat düzeni denge üzerine kurulmuştur. Çevremizde gözlemlediğimiz tüm somut
nesneler veya diğer bir ifadeyle cisimler içinde bulundukları fiziksel durum itibariyle bu denge
hallerini korumaktadırlar. Mühendisliğin ilgi alanına giren en önemli konuların başında gelen
mekanik bilim dalı, cismin bulunduğu bu fiziksel ortamdaki iki temel hali üzerine kurulmuştur.
Bunlardan birincisi olan Cisimlerin Statiği durağan cisimlerin denge durumunu, ikincisi olan
Cisimlerin Dinamiği ise hareketli cisimleri incelemektedir. Dolayısıyla Mekanik, kuvvetlerin
etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bilim olarak
tanımlanabilir. Bir mekanik probleminin çözümü genel olarak üç adımdan meydana gelmektedir:

1. Karışık fiziksel problemin, matematik veya geometrik olarak ifade edilebileceği,
idealleştirilmiş bir hale indirgenmesi
2. Bu idealleştirilmiş matematik veya geometrik problemin çözümü
3. Verilen fiziksel problemin değerleri cinsinden, bulunan sonucun açıklanması ve
yorumudur.
Dersimizde ele alınacak olan mekanik konuları, yukarıda ifade edilen, cismin iki ayrı hali için yine
yukarıda ifade edilen ve üç adımdan oluşan yöntem takip edilerek işlenecektir.
KISIM 1. CİSİMLERİN STATİĞİ
Statiğin Prensipleri
Statik, kuvvetlerin tesiri altındaki cismin denge durumuyla ilgilenir. Çok eski olan bu bilim dalının
prensipleri, eski mabetlerin ve piramitlerin inşasında ortaya çıkan problemleri çözmek için
kullanan Mısırlılar ve Babilliler devirlerine kadar uzanır. Konu ile alakalı ilkyazılar arasında, bir
manivelaya etki eden kuvvetlere ait denge kanununu formülleştiren ve hidrostatiği ait bazı
prensipleri ortaya koyan Archimedes’e (M.Ö. 287–212) ait olanlar vardır. Bununla birlikte, içinde
konunun bugünkü şeklinin geliştiği prensipler 17. yüzyılın son zamanlarına kadar tam manasıyla
ifade edilmemiştir. Bunlar daha çok, kuvvetler paralelkenarı prensibini kullanan Stevinus,
Varignon ve Newton’un çalışmalarının eseridir.
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Statiğin ilgi alanına yalnızca katı cisimlerin dengesi girmektedir. Yapı sistemlerini ve makine
parçalarını oluşturan cisimler hiçbir zaman tam manasıyla katı cisimler değildirler ve taşıdıkları
yükler etkisi altında şekil değiştirirler. Ancak bu şekil değiştirmeler yapı elemanlarının veya
makine parçalarının boyutları yanında küçük mertebelerde kalıyor ve cismin denge şartları
üzerinde önemli bir değişikliğe neden olmayarak ihmal edilebilecek boyutta kalıyorsa, göz önüne
alınmazlar. Böylece statiğin katı cisimlerle uğraştığı kabulü yapılabilmektedir. Şekil
değiştirmelerin ihmal edilemeyecek boyutlarda olması denge şartları üzerinde farklı tesirler
oluşturacağı için büyük şekildeğiştirme yapan cisimleri burada göreceğimiz prensipler
doğrultusunda inceleme imkânı olmayacaktır. Herhangi bir cismin içinde bulunduğu fiziksel
ortamdan dolayı cisimde meydana gelecek küçük şekil değiştirmelerin de hesaba katılmasını
gerektiren problemler, cisimlerin mukavemeti veya elastisite teorisi dersinin konuları arasına
girmektedir.

P

P

Mekanikte kullanılan temel kavramlar uzay, zaman, kütle ve kuvvettir. Uzay kavramı, her hangi
bir noktanın yerini belirlemek için kullanılır. Bir karşılaştırma noktası veya orijinden itibaren
birbirine dik üç doğrultuda ölçülen mesafeler ile tanımlanır. Kartezyen koordinat sistemi adı
verilen ve x, y, z harfleriyle temsil edilen eksenlerdeki izdüşümü, söz konusu noktanın
koordinatları olarak tanımlanır. Bir olayı tanımlamak için uzaydaki konumu belirlemek yeterli
gelmez. Olayın gerçekleştiği zamanı ve zaman aralığını da belirtmek gerekir. Kütle kavramı ise
bir cismin doğrusal eylemsizliğinin ölçüsüdür. Bir başka deyimle, cisme etki eden kuvvetten doğan
ivmeye karşı koyma derecesidir. Öte yandan cismin uzayda kapladığı hacim ve malzemenin
yoğunluğu ile alakalı büyüklük olarak da ifade edilebilir. Cisimleri belirli temel mekanik deneyler
yönünden karakterize etmek ve karşılaştırmak için kullanılır. Kuvvet ise bir cismin diğeri
üzerindeki etkisini gösterir. Temas sonucunda veya çekim kuvveti ile meydana gelebilir. Tatbik
edildikleri cisimlerin içinde bulunduğu hali değiştirmeye çalışan herhangi bir tesir olarak da tarif
edilebilir. Örnek olarak, hepimizin yakından bildiği yer çekimi kuvveti veya ellerimizle bir başka
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cisme tatbik ettiğimiz itme ve çekmeyi verebiliriz. Bir kuvvet uygulama noktası, şiddeti, doğrultu
ve yönü ile ifade edilir.
Bu ders kapsamında, maddesel nokta ve rijit cisimlerin dengesini ve hareket şartlarını yukarıda
ifade edilen dört kavram cinsinden inceleyeceğiz. Maddesel nokta, cismin şekil ve boyutunun
önemli bir rol oynamadığı mekanik problemlerinde, cisme belirli bir kütleyi ifade eden bir nokta
gözü ile bakmayı sağlayan ideal bir kavramdır. Rijit cisim, şeklini değiştirmeyen cisme denir.
Birbirine göre sabit yerler işgal eden çok sayıda maddesel noktanın birleşimidir. Doğada böyle bir
cisme rastlanmaz fakat mekanikte bazı problemlerde cismin şeklini değiştirmesinin hesaba
katılmaması sonuçta büyük farklar oluşturmuyorsa konuyu idealleştiren böyle bir kavram koymak
yerinde olur.

1. MADDESEL NOKTALARIN STATİĞİ
Düzlem Kuvvetler Sistemi
Kuvvet
Bir cisme etkiyen kuvvet veya kuvvetler, uygulama noktaları üzerinde şiddeti, doğrultusu ve yönü
ile ifade edilir. Bu bölümde maddesel noktaya etki eden kuvvetleri ele alacağız. Bir kuvvetin
şiddeti yani uygulama noktasına etkiyen kuvvetin büyüklüğü, mühendislikte kullanılan (N) veya
(kN) birimleri ile ifade edilirler. Bir kuvveti fiziksel olarak tek bir noktada toplamak mümkün
değildir. Gerçekte her kuvvet tesirinin üzerinde dağılacağı sonlu bir yüzeye veya hacme
etkimektedir. Ancak bir takım basitleştirmeler ve idealleştirmeler ile rijit cismi bir maddesel
noktaya indirgeyebileceğimize evvelce değinmiştik. Böylece denge şartlarının bozulmadığı bir
yerde yayılı bir kuvveti tek bir noktada toplanmış düşünebiliriz. Örneğin, herhangi rijit bir cismin
bütün hacmi boyunca yayılmış çekim kuvvetini, bütün ağırlığının toplanmış tek bir uygulama
noktası üzerine indirgeyebiliriz. Böylece, cismin bütün ağırlığından dolayı cisme etkiyen yer
çekimi kuvveti ağırlık merkezi adı verilen tek bir noktaya etki ediyor kabul edilir. Bu kuvvetin
doğrultusu uygulama noktasından geçen öyle bir doğrudur ki, statik denge hali söz konusu
olmadığında kuvvet, cismi doğrultu boyunca hareket ettirmeye çalışır. Bu izafi çizgiye tesir çizgisi
adı verilir. Bir kuvvetin doğrultusu, kuvvetin tesir çizgisi ile tanımlanır ve sabit bir eksenle yaptığı
açı ile belirlenir. Örneğin yer çekimi, cisimlere düşey doğrultuda daima düşey bir kuvvet uygular.
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Herhangi bir cisim statik denge halinde değilse, zemine doğru düşey doğrultuda hareket etme
eğilimindedir.

A

A

B

B

m

G

W
Kuvvet, tesir çizgisi üzerinde yönlenmiş bir doğru parçası ile gösterilir. Etki yönü de tesir çizgisi
üzerinde bulunan bu doğru parçasının ucuna çizilen bir ok ile gösterilir. Bir maddesel noktaya,
aynı tesir çizgisi üzerinde zıt yönde kuvvetler de etkiyebilir.

Tesir çizgisi

Tesir çizgisi

50 N
O

50 N

30°

O
Yatay eksen

30°
Yatay eksen

Kuvvet gibi şiddeti, doğrultusu ve yönü olan matematik ifadelere vektörel büyüklükler denir ve
grafik olarak vektör diye adlandırılan bir doğru parçası ile gösterilebilir.

Vektörler
Bir cisim üzerine değişik şiddet ve doğrultularda kuvvetler etki edebilir. Bu kuvvetler elemanter
aritmetik ve cebirde tanımlanan toplama kuralına göre toplanamazlar. Kuvvetleri ifade eden
vektörlerin toplamı, vektör cebri kullanılarak paralelkenar kanuna göre bulunur. Vektör cebrine
uyan ifadeler yalnızca kuvvetler değildir. Şiddeti, doğrultusu ve yönü bulunan, yer değiştirmeler,
hızlar, ivmeler ve momentumlar gibi fiziksel büyüklükler de paralel kenar kanununa göre
toplanırlar. Bütün bu büyüklükler matematikte geniş bir uygulama sahası bulunan vektörler ile
gösterilir.
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Yukarıda ifade edilen fiziksel büyüklüklerden farklı olarak hacim, kütle ve enerji gibi doğrultusu
ve yönü bulunmayan fiziksel büyüklükler de skalerler ile gösterilir. Bu büyüklüğü karakterize
etmek için tek bir ölçü sayısı ve bir de birim vermek yeterlidir.

Q

O

O

R

R

P

P

Q

O

Vektör: Şiddeti, doğrultusu ve yönü bulunan ve paralel kenar kanununa göre toplanan
matematik ifadelerdir.

Vektör, yönlendirilmiş bir doğru parçası ile gösterilir. Başlangıcı O, sonu R noktası olan bir doğru
parçası bize OR ile göstereceğimiz bir vektörü gösterir. Bu doğru parçasının uzunluğu vektörün
şiddetini, üzerinde bulunduğu tesir çizgisi doğrultusunu ve başlangıç noktasından son noktaya
yönelmiş olan hareketin yönü de vektörün yönünü temsil eder. Vektör, yönelmiş bir doğru parçası
ile temsil edilmekle beraber daima bir doğru parçası değildir. Bazı yanlışlıklara sebep olabilecek
bu geometrik tarif yerine analitik bir görüşle, koordinat transformasyonu belirli bir kaideye uyan
bir büyüklük olarak da ifade edebiliriz.
Bir vektör genellikle tek harf ile gösterilir. Örneğin P vektörü. Böyle bir vektörde | P | şeklinde
bir ifade mutlak değeri veya şiddetini gösterir. Zıt yönlü vektör  P ile gösterilir ki, buradaki eksi
işareti sadece yön değişikliğini temsil eder. Vektörler skaler büyüklükler gibi (+) ve (–) değerleri
almazlar.
Vektörler temsil ettikleri fiziksel büyüklükler açısından üç sınıfa ayrılır.
i.

Serbest vektör

ii.

Bağlı vektör

iii.

Kayan vektör
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Serbest vektör, vektörlerin temsil ettikleri fiziksel büyüklüğün tatbik noktasının temsil edilmemesi
halinde aldıklar addır. Örneğin, bileşke kuvvetin bulunması için kuvvetlerin uç uca eklenmesi
suretiyle oluşturulan kuvvetler üçgeni, serbest vektörlerden oluşur. Diğer bir örnek herhangi bir
cisim üzerinde açısal kuvvet oluşturan ve cismi uzayda serbestçe hareket ettirebilen kuvvet çifti
gibi vektörlerle gösterilebilir.
Bağlı vektör, vektörün uygulama noktasının bulunması halinde verilen addır. Örneğin, bir
maddesel noktaya etkiyen bir kuvveti gösteren vektörün uygulama noktası bellidir ve maddesel
noktanın kendisidir.
Kayan vektör, rijit bir cisme etkiyen bir kuvveti gösteren vektörün, tesir çizgisi üzerinde hareket
ettirilebilmesi halinde verilen addır. Örneğin, rijit bir cisme etkiyen yer çekimi kuvvetini gösteren
kuvvet, tesir çizgisi üzerinde kaydırıldığı takdirde cisim üzerinde farklı bir tesir oluşturmayacaktır.
Uygulama noktaları aynı veya farklı olsun şiddet
ve doğrultuları aynı olan iki vektöre eşittir denir.
Şiddeti ve doğrultusu aynı fakat yönü ters olan
vektöre de negatif vektör denir ve eksi işareti ile
gösterilir.

Vektörlerde Toplama ve Çıkarma
Daha öncede ifade ettiğimiz üzere, vektörlerde toplama ve çıkarma işlemleri aritmetik ve cebirde
tanımlanan matematik ifadeler ile yapılmaz. P ve Q gibi iki vektörün toplanması vektör cebrinde

P  Q şeklinde ifade olunur. Yani iki vektörün toplanması sonucu elde edilen yine bir vektördür.
Bu iki vektörü yönü ve şiddeti ile ifade edilen iki doğru parçası ile temsil edersek, toplama
operasyonu geometrik bir işlemdir.
Toplama işlemi paralelkenar kanununa göre yapılır. P ve Q vektörlerinin ucu kenar olmak üzere,
her bir vektörün şiddetti ve doğrultusu yardımıyla
oluşturulan paralel kenarın yeni köşesinin,
O
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uygulama noktası ile birleştirilmesiyle elde edilen köşegen, vektörlerin toplamına eşittir. Bu
toplam sonucu elde edilen vektör, P  Q şeklinde gösterilir. Görüleceği üzere P  Q vektörünün
şiddeti P ve Q vektörlerinin şiddetlerinin toplamına eşit değildir. P ve Q vektörleri ile kurulan
paralelkenar, P ve Q vektörleri için herhangi bir sıraya bağlı olmadığı için vektörel toplamın
komütatif olduğu sonucuna varılır. Vektörlerin toplanması için paralelkenar kanunundan bir başka
yöntem çıkartabiliriz. Paralel kenar iki ayrı kısımda değerlendirilir ve vektörler serbest vektör
olarak ele alınırsa, bir vektörün diğer vektörün ucuna taşınması sonucunda ortaya çıkan başlangıç
ve bitiş noktalarının birleştirilmesi sonucunda elde edilen vektör, bize P  Q vektörünü verecektir.
P vektörünün Q ’nun ucuna veya Q ’nun P vektörünün ucuna taşınması, toplam vektörün

şiddetini, doğrultusunu ve yönünü değiştirmeyecektir. Buradan da görüleceği üzere vektörlerde
toplam işleminin komütatif olduğu sonucuna varılır. Elde edilen bu üçgene kuvvetler üçgeni adı
verilir.

PQ  Q P

O

O

Bir vektörün çıkarma işlemi, negatif vektörün toplama işlemi olarak tanımlanır. Dolayısıyla, P
ve Q vektörlerinin farkını gösteren P  Q vektörü, P vektörüne Q ekleyerek elde edilir.

P  Q  P  (Q)

O

O

P , Q ve S gibi üç veya daha fazla sayıda vektörün toplanması, öncelikle P ve Q vektörlerinin

toplanması daha sonra bu toplam vektörle S vektörünün toplanması suretiyle yapılır.

P  Q  S  ( P  Q)  S
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Benzer şekilde, dört veya daha fazla vektörün toplamı elde edilebilir. Kullanılan yöntem,
paralelkenar kanunu yerine, vektörlerin uç uca eklenmek suretiyle bir çokgen oluşturulması
üzerine kurulmuştur. İlk vektörün başlangıç noktası ile son vektörün ucu birleştirilerek toplam
vektör elde edilir.

O

O

O

Yukarıda

verilen

çokgenden

görüleceği

üzere,

( P  Q)  S  P  (Q  S )

işlemi

gerçekleştirildiğinde elde edilen toplam vektörün konumunu ve boyu değiştirmeyeceğinden,
toplama işleminin asosyatif özelliği vardır.

Bir Skalerle Bir Vektörün Çarpımı
Vektörlerin toplanması için gördüğümüz kaideleri P  P toplamı için uyguladığımızda elde
edeceğimiz vektör, iki vektörün uç uca eklenmesi suretiyle 2P ’ye eşit bir toplam vektör olacaktır.
Elde edilen toplam vektörün şiddeti, eşit iki vektörün doğrultuları ve yönleri aynı olduğu için bu
iki vektörün şiddetlerinin cebrik toplamına eşit olacaktır. O halde, benzer şekilde, n adet P
vektörünün toplamı için n P yazmak mümkündür. Görüleceği üzere n skaleri ile P vektörünün
çarpımı sonucunda, toplam vektörün şiddeti, skalerle vektörün şiddetinin çarpımına eşittir. Sonuç
vektörün yönü, çarpan skaler pozitif ise vektörle aynı, negatif ise vektörle zıt yönlü olacaktır ve
doğrultuda değişiklik meydana gelmeyecektir.
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Bu tip çarpım şu üç özelliğe sahiptir.
i.

Komütatif : (m  n) P  mP  nP

ii. Asosyatif : m(nP)  (mn) P
iii. Distribütif : m( P  Q)  mP  mQ

Bir Noktada Kesişen Çok Sayıda Kuvvetin Bileşkesi
Kuvveti vektör cebri ile ifade edeceğimizden bahsetmiştik. Herhangi bir A maddesel noktasına,
aynı düzlemde etkiyen birden fazla vektörün bulunması durumunda, tüm kuvvetler aynı uygulama
noktasında kesişecektir. A noktasında kesişen kuvvetleri gösteren vektörler
çokgen

kuralına

göre

toplanabilir

ve

tek

bir

kuvvete

indirgenebilirler. Bu şekilde, serbest vektörleri uç uca ekleyerek
A

elde edilen toplam vektör R ’ye bileşke kuvvet adı verilir. R
vektörü, tüm kuvvetlerin A noktasında oluşturdukları etkiyle aynı
etkiyi oluşturan kuvvettir. Bu etkiyi oluşturan P , Q ve S
vektörlerine de kuvvetin bileşenleri adı verilir.
Verilen kuvvetlerin hepsinin aynı doğru boyunca aynı tesir çizgisi

A

üzerinde bulunması halinde, kuvvetler çokgeninin kenarları aynı
doğru boyunca olacağından, geometrik toplamın yerini, evvelce
bahsedildiği üzere, cebrik toplam alacaktır. Bu halde bileşke
A

kuvvet, bileşenlerinin cebrik toplamına eşit olacaktır.

Eğer kuvvetlerin oluşturduğu üçgen veya çokgeni kapatan vektör sıfıra eşitse ya da diğer bir
deyişle noktaya etkiyen kuvvetleri oluşturan çokgen, başladığı noktada son buluyorsa bileşke
kuvvet sıfır çıkacaktır. Bu durumda maddesel nokta üzerine etkiyen kuvvetler dengededir.
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Uygulama Sorusu - 1
Şekilde

görülen

tekne,

kanal

boyunca B ve C noktalarına bağlı iki
at ile düzgün bir hızla x ekseni
doğrultusunda çekilmek-tedir. İki
atın, AB ve AC halatları vasıtasıyla
tekneye uyguladığı bileşke kuvvet 4
kN’ dur. Eğer halatlar kanal ekseni
ile α=25° ve β=35° lik açılar
yapıyorsa

halatlardaki

çekme

kuvvetleri ne kadardır?

Çözüm:
Tekneye kanal ekseni yani x ekseni boyunca uygulanan kuvvet AB ve AC halatlarından aktarılan
kuvvetlerin bileşkesidir. Dolayısıyla AB ve AC halatlarındaki kuvvetler bileşen, tekneye uygulanan
toplam kuvvette bileşke olacaktır. Çözüm için iki yol vardır. Birincisi grafik çözüm ikincisi de
trigonometrik çözümdür.
Grafik çözüm:
AB halatındaki kuvveti P , AC halatındaki kuvveti de S
A

vektörleri ile gösterir ve paralel kenar kanununa göre grafik
olarak ifade edersek, bileşke vektör R ’nin şiddeti, kanal
ekseni doğrultusunda 4000 N olacaktır. Bileşke kuvvetin
doğrultusu, yönü ve şiddeti bilindiğine göre, bileşke vektör R

, şiddeti ile orantılı çizildikten sonra R vektörünün ucuna, doğrultuları bilinen P ve S
vektörlerinin paralelleri çizilerek kesişim noktalarında paralelkenar teşkil edilir. Ölçekli yapılan
bu çizimden de P ve S vektörlerinin şiddetleri çizgi boyundan ölçülerek hesaplanır.
P  2650 N

S  1950 N
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Trigonometrik çözüm:
Kuvvetler üçgeni kullanılarak serbest vektörler uç uca
A

25°

eklenerek kapalı bir üçgen teşkil edilir. Esasen solda gösterilen

35°

grafik yukarıda ki paralelkenarın yarısıdır. İç açıları ve bileşke
kuvvetin şiddeti (boyu) bilinen bu üçgende, sinüs teoremi
yardımıyla,

P
sin 35



S
sin 25



4000 N
sin120

Eşitliğini elde ederiz. Buradan sırasıyla | P | ve | S |’i içler dışlar çarpımı yaparak çekersek,

P
sin 35
S
sin 25



4000 N
sin120



P 

(4000 N)sin 35
sin120



P  2649.23 N



4000 N
sin120



S 

(4000 N) sin 25
sin120



S  1951.99 N

Değerlerini elde ederiz. Görüleceği üzere, trigonometrik çözüm her zaman grafik çözüme nazaran
daha hassas sonuç vermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Rijit cisim, şeklini değiştirmeyen cisme denir.



Mekanikte kullanılan temel kavramlar uzay, zaman, kütle ve kuvvettir.


Bir kuvvet uygulama noktası, şiddeti, doğrultu ve yönü ile ifade edilir dolayısıyla
kuvvet bir vektördür.

Vektör: Şiddeti, doğrultusu ve yönü bulunan ve paralel kenar kanununa göre
toplanan matematik ifadelerdir.

skaler denir.


Hacim, kütle ve enerji gibi doğrultusu ve yönü bulunmayan fiziksel büyüklüklere
Vektörlerde toplama işlemi paralelkenar kanununa göre yapılır.


Bir noktada kesişen kuvvetleri gösteren vektörler çokgen kuralına göre toplanabilir
ve tek bir kuvvete indirgenebilirler.

Eğer kuvvetlerin oluşturduğu üçgen veya çokgeni kapatan vektör sıfıra eşitse ya da
diğer bir deyişle noktaya etkiyen kuvvetleri oluşturan çokgen, başladığı noktada son buluyorsa
bileşke kuvvet sıfır çıkacaktır. Bu durumda maddesel nokta üzerine etkiyen kuvvetler dengededir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi mühendislik mekaniğinde kullanılan temel kavramlardan
değildir.
a) Uzay
b) Kütle
c) Akım
d) Kuvvet
e) Zaman
2) Mekanik biliminin incelediği Statik konusu aşağıdakilerden hangisini ile ilgilenir?
a) Katı cisimlerin dengesi
b) Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği
c) Katı Cisimlerin hareketi
d) Cisimlerin şekil değiştirmeleri
e) Sıvıların hareketi
3) m ve n skaler olmak üzere, aşağıdaki vektör işlemlerinden hangisi yanlıştır?
a) (m  n) P  mP  nP
b) m(nP)  (mn) P
c) m( P  Q)  mP  mQ








d) P  Q  Q  P
e) P  Q  S  ( P  Q)  S
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y

4) Yanda görülen şekilde A noktasına
400 kN ve 300kN şiddetinde iki
kuvvet etkimektedir. Bileşke kuvvetin
şiddetini bulunuz.

400 kN
300 kN

5

13
40º

12

x
A

a) 225,2 kN

b) 373,7 kN

d) 381,2 kN

e) 450,4 kN

c) 344,1 kN

5) Şekilde görülen tekne A noktasından iki
halat yardımıyla B ve C noktalarında kıyıya
bağlanmıştır. Tekne akıntıya karşı dengede
durmakta
grafiklerden

olduğuna
hangisi

göre
kayığın

aşağıdaki
denge

durumunu ifade etmez.
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a)

b)

c)

A

d)

A

e)

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)b , 5)c
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2. MADDESEL NOKTALARIN STATİĞİ (devamı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Düzlem kuvvetlerin dik bileşenleri ve birim vektör tanımı ile maddesel noktanın
dengesi ele alınacaktır.

işlenecektir.

Denge şartlarının çıkartılması ve bir problemin denge şartları yönünden ifadesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir kuvvet bileşenlerine nasıl ayrılır?
2) Birim vektör nedir?
3) İki veya daha çok kuvvetin bleşkesi nasıl bulunur?
4) Bir parçacığın (maddesel nokta) denge şartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir Kuvvetin Bileşenlerine
Ayrılması

Kuvvetleri dik
bileşenlerine ayırabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Bir Kuvvetin Dik Bileşenleri
ve Birim Vektörler

Herhangi bir doğrultu ve
yöndeki birim vektörü
bulabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Kuvvetin Dik Bileşenleri
Düzlem kuvvetlerin
Yardımıyla Bileşke Kuvvetin
bileşkesini bulabilmek
Bulunması

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Birim vektör



Bileşen



Bileşke
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Bir Kuvvetin Bileşenlerine Ayrılması
Tek bir kuvvetin yerine o kuvvet ile aynı tesiri oluşturacak iki veya daha fazla kuvveti koymak
mümkündür. Tek bir kuvvet yerine iki bileşenin konması en çok rastlanılan bileşenlerine ayırma
işlemidir. Paralelkenar kanununu kullanarak verilen bir kuvveti herhangi bir iki bileşene veya
sınırsız sayıda bileşene ayırmak mümkündür. R vektörünün iki bileşene ayrılması halinde önem
arz eden üç özel durum söz konusudur.
1. Bileşenleri oluşturacak iki kuvvetin doğrultuları verilmiştir ve şiddetlerinin bulunması
istenir. Paralelkenar kanununa göre, bileşke vektör verilen doğrultularda bileşenlerine
ayrılır ve şiddetler elde edilir. Bu bileşenler R vektörünün tesir çizgisi üzerinde hangi
noktaya uygulanırsa uygulansın bileşke kuvvetin eşdeğeridir. Bu bileşenlerin birbirleriyle
dik açı yapması halinde dik bileşenler adı verilir.
2. Bir bileşenin şiddeti ve doğrultusu verilmiştir ve diğer bileşenin belirlenmesi isteniyordur.
Bu durumda, bileşke vektör ile verilen bileşenin uç uca eklenmesi suretiyle kurulacak
kuvvetler üçgeninden diğer bileşen hem geometrik hem de analitik olarak elde edilebilir.
3. İki bileşenin şiddetleri verilmiştir ve doğrultularının tayini istenmektedir. Bu durumda
kuvvetler üçgeni yardımıyla geometrik olarak çözüme gidilir. R vektörünün iki ucu her
bir bileşen için merkez kabul edilerek vektör şiddetleri yarıçap olacak şekilde iki daire yayı
çizilir. Yayların kesişme noktaları R bileşke vektör ile birleştirildiğinde kuvvetler üçgeni
kurulmuş ve bileşenlerin doğrultuları tayin edilmiş olur.

Bir Kuvvetin Dik Bileşenleri ve Birim Vektörler
Bir kuvvetin Kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerine ayrılması ile elde edilen birbirine dik
iki vektöre dik bileşenler adı verilir. Bu iki bileşeni elde etmek için çizilen paralelkenar bir


dikdörtgen teşkil eder. Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere, F vektörünün x ve y eksenlerindeki

Fx ve


Fy bileşenleri, kuvvetin dik bileşenleridir. Diğer bir ifadeyle


Fx ve


Fy , kuvvetin x ve y

eksenlerindeki izdüşümleridir. Bu eksen takımı düzlemde yataya ve düşeye paralel olabileceği gibi
eğik bir konumda da olabilir. Burada önemli olan nokta x ve y eksenleri arasındaki açının 90
olduğudur.
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y
Tesir çizgisi

θ

O

x

Bir skalerle bir vektörün çarpımından hatırlayacağımız üzere, çarpım işlemi sonucunda şiddeti
farklı ancak doğrultuları aynı bir vektör elde ediliyordu. Yani çarpım neticesinde birbirine paralel








iki vektör elde ediliyordu. O halde, F  2 P şeklinde bir bağıntı yazıldığında F ve P vektörleri




arasında paralellik olacaktır. Yine bu görüşe dayanarak F vektörünü | F |’ye yani vektörün
şiddetine bölersek,



1 

  F




F





 1

 

şeklinde bir birim vektör tarifi yapılır. Burada, F  | F |  bağıntısı ile vektörünün şiddeti ve yönü
bir skalerle, doğrultusu ise birim vektörle ifade edilmiştir. Birim vektör şiddeti “1” olan vektördür.






Bu bağıntı, skaler çarpan için daha genel bir ifade tarzıyla, F = | F | olmak üzere F  F şeklinde


de yazılabilir. Elde edilen bu bağıntı, F vektörünün, şiddetinin bu vektör ile aynı doğrultuda
bulunan bir birim vektör ile çarpımı sonucu elde edildiğini gösterir. Skaler çarpan F ’nin işareti


vektörün yönünü tayin eder. Skaler çarpan pozitif veya negatif de olsa modülü F kuvvetinin
şiddetine eşit olacaktır.
y

Tesir çizgisi

y

θ
x

x

O

O
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Benzer şekilde F kuvvetinin bileşenlerini de birim vektörlerle ifade etmek mümkündür.
Kartezyen koordinat sisteminde x ve y eksenleri için tanımlanan, şiddeti “1” olan birim vektörler




F
sırasıyla i ve j birim vektörleriyle gösterilirler. O halde Fx ve y bileşenlerini uygun skalerlerle
çarparak aşağıdaki formda yazabiliriz.



Fx  Fx i



Fy  Fy j


Bu bağıntılardaki Fx ve Fy skaler çarpanlarına, F kuvvetinin skaler bileşenleri adı verilir.
Trigonometriden bildiğimiz üzere, kuvvetin dik eksenlerdeki izdüşümleri, eksenlerle yaptığı
açıların kosinüsleri ile çarpımına eşittir. Pozitif x ekseninden saat yönünün tersinde taranan açıyı
θ ile gösterirsek skaler bileşenleri,
Fx  F cos 

Fy  F cos(90   )  F sin 

şeklinde ifade edebiliriz. Burada θ açısının 0 ila 360 arasında değiştiğini ve Fx ve Fy
bileşenlerinin işaretlerini belirlediğini gözden kaçırmamamız gerekir.

Kuvvetin Dik Bileşenleri Yardımıyla Bileşke Kuvvetin Bulunması
Üç veya daha fazla kuvvetin bulunduğu durumlarda kuvvetler üçgeni veya çokgeni ile pratik bir
çözüm yapmak güçtür. Analitik bir yaklaşımla, söz konusu kuvvetler bileşenlerine ayrılarak, dik
eksenlerdeki izdüşümleri vasıtasıyla yani dik bileşenlerine ayrılarak çözüme gidilebilir. Örneğin
şekilde verilen üç kuvvetin etkisinde bulunan A noktasındaki bileşke kuvvet R,
   
R  PQ S

ile tanımlanır. Buradaki R , P , Q ve S kuvvetlerinin x ve y eksenlerindeki izdüşümlerini, birim
vektörler yardımıyla skaler bileşenleri ile ifade edersek,








Rx i  Ry j  Px i  Py j  Qx i  Qy j  S x i  S y j
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y

y

x

x

A

A

eşitliğini elde ederiz. Denklemin sağ tarafını ortak paranteze alırsak,




Rx i  Ry j  ( Px  Qx  S x )i  ( Py  Qy  S y ) j

halini alır ve katsayıların eşitliğinden,

Rx  Px  Qx  S x
Ry  Py  Qy  S y
bağıntıları elde edilir. Görüleceği üzere, bileşke kuvvetin skaler bileşenleri Rx ve Ry, A noktasına
etkiyen kuvvetlerin dik eksenlerdeki bileşenlerinin toplamına eşittir. Bu ifadeyi daha genel formda,
her eksendeki kuvvetlerin toplamı olarak
Rx  Fx

Ry  Fy

;

R  Rx2  Ry2
tg 

Ry
Rx

tarzında yazabiliriz. Böylece şu sonuca varmış oluruz:
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Bir maddesel noktaya etkiyen çok sayıda kuvvetin R bileşkesinin Rx ve Ry skaler bileşenleri,
verilen kuvvetlerin x ve y eksenlerindeki bileşenlerinin cebrik toplamına eşittir.

Bir Noktada Kesişen Düzlem Kuvvetlerin Dengesi (Maddesel Noktanın Dengesi)
Maddesel bir noktaya etkiyen kuvvetlerin toplamı olan bileşke kuvveti hesaplarken, serbest
vektörleri uç uca ekleyerek toplam vektörü elde ediyorduk. Kuvvetler üçgeni veya çokgeninin
başladığı noktada son bulması durumunda kuvvetler dengededir diyorduk. Bu ifade statik
problemlerindeki en önemli noktalardan biridir ve bize denge şartını vermektedir. Eğer bir cisme
etki eden kuvvetler birbirine geometrik olarak eklendiğinde kapalı bir çokgen oluşturuyorsa, bu
durum cismin dengede olduğunu göstermektedir.
Bir maddesel noktanın veya cismin dengede olması, o cisme etki eden iki kuvvet söz konusu ise
bu kuvvetlerin aynı tesir çizgisinde, eşit şiddette ve zıt yönlü olması ile mümkündür. Bu halde
bileşke kuvvetin şiddeti sıfıra eşit olacaktır. Yani cebrik ifadesi,

R  F  0
olacaktır. Buradaki F kuvvetlerini dik bileşenlerine ayırarak vektörel formda yazarsak,

R  ( Fx i  Fy j )  0
R  (Fx )i  (Fy ) j  0
Eşitliğini elde ederiz. Düzlemdeki maddesel noktanın dengesi için gerek ve yeter şart olarak,

Fx  0
Fy  0
yazılır. Buradan şu sonuca varabiliriz: Bir cismin düzlemdeki denge problemi ile ilgili iki denge
denklemi kurulabilmektedir. Kartezyen koordinat sisteminde x ve y eksenlerindeki toplam
kuvvetin sıfır olması hali, cismin denge şartını sağladığını gösterir. Ancak bir problemin çözümü
için kurabileceğimiz iki denklem takımı vardır. Dolayısıyla da düzlemdeki denge problemlerinde
en fazla iki bilinmeyen içeren problemlerin çözümünü yapmak mümkün olacaktır.
Üç boyutlu sistemlerde ise denge halinin sağlanabilmesi için z eksenindeki denge şartının da
sağlanması gerekir. Bu durumda denge denklemleri,
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Fx  0

Fy  0

Fz  0

olmak üzere üç eksen için ayrı ayrı yazılır. Bu durumda, uzaydaki bir cismin denge problemi için
üç denklem olduğu için üç bilinmeyene kadar çözüm yapmak mümkün olacaktır.

Newton’un Birinci Hareket Kanunu: Bir cisme etkiyen bileşke kuvvet sıfırsa, eğer cisim
baştan hareketsiz ise hareketsiz kalır veya cisim baştan hareket halindeyse sabit hızla bir doğru
üzerinde hareket eder.

Mühendislikte bir denge problemini ifade etmek için problemin içinde bulunduğu fiziki şartların
gösterilmesi gerekmektedir. Bu şartları gösteren şemaya durum diyagramı adı verilir. Problemin
çözümü için denge problemi bir maddesel noktaya indirgenerek ayrı bir diyagram çizilir ve cisme
etkiyen bütün kuvvetler bu diyagramda gösterilir. Bu diyagrama da serbest cisim diyagramı adı
verilir. Problemlerimizin ifadesinde bu iki tabiri sıkça kullanacağız.
Uygulama Sorusu - 1
Şekilde görülen iki cilalı küre, bir kanal içerisine konmuştur. Kanalın düşey duvarları arasındaki
mesafe b’dir. A, B ve C noktalarından kanalla temas halinde olan kürelerin, duvarlar ve tabanda
oluşturdukları basıncı bulunuz. Kürelerin yarıçapı r = 10 cm, kanal genişliği b = 36 cm, kürelerin
ağırlığı W =1000N’dur.
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Çözüm:
Kanal dengede duran kürelerin içinde bulunduğu fiziki durumu ve şartları gösteren durum
diyagramı solda verilmiştir. Problemi ifade etmek için öncelikle serbest cisim diyagramının
çizilmesi ile başlanır. Sağdaki şekilde, serbest cisim diyagramı üzerinde, kürelere yan duvarlardan
ve tabandan etkiyen reaksiyon kuvvetleri ve iki küre arasındaki temas noktasında oluşan reaksiyon
kuvvetleri gösterilmiştir. Kürelerin cilalı olması sebebiyle temas noktalarındaki sürtünme
kuvvetleri ihmal edilmiştir. Kürelerin kendi ağırlıklarından dolayı kanal duvarlarında ve tabanında
oluşan basınç kuvvetleri yüzeylere normal doğrultuda etkiyecektir. Serbest cisim diyagramında
bu basınç kuvvetlerinden dolayı oluşan reaksiyon kuvvetleri Ra, Rb ve Rc olarak verilmiştir Bu
reaksiyon kuvvetleri, kürelerin kanala uyguladıkları basınç kuvvetleriyle aynı şiddet ve doğrultuda
fakat zıt yöndedir. Benzer şekilde, iki kürenin birbirine temas ettiği noktada da tesir ve zıt tesir
mevcuttur. Alttaki kürenin üstteki küreye uyguladığı reaksiyon kuvveti R1 diğeri de R2 olarak
adlandırılmıştır.

Yukarıdaki şekilde, alttaki kürenin serbest cisim diyagramı solda, üstteki küreninki de sağda
gösterilmiştir. Her iki kürede de, etkiyen kuvvetler aynı düzlemde bir noktada kesişmektedir ve
denge halindedir. Öncelikle üstteki küreyi ele alırsak, kendi ağırlığı W altında oluşan iki reaksiyon
kuvveti R1 ve Ra ile dengede olduğunu görürüz. Alttaki küre ise kendi ağırlığı W’nin yanı sıra
üstteki kürenin ağırlığından oluşan R2 reaksiyon kuvvetiyle kanal duvarında ve tabanında meydana
gelen Rb ve Rc reaksiyon kuvvetleri ile toplam dört kuvvetin altında dengededir.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, düzlem denge problemlerinde iki denge denklemi bulunduğu
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için en fazla iki bilinmeyen içeren denge problemlerinin çözümünü yapabiliriz demiştik. Bu
noktadan baktığımızda, kürelerin yalnız ağırlıkları bilindiğine göre, alttaki kürede R2, Rb ve Rc
reaksiyon kuvvetleri olmak üzere üç bilinmeyen vardır ve dört kuvvetin altında dengededir. Bu üç
bilinmeyen kuvvetten herhangi biri bilinmeden diğer ikisinin çözümü bulunamaz. Üstteki küreye
baktığımızda ise W, R1 ve Ra kuvvetleri ile dengede durmaktadır. Kürenin ağırlığı W bilindiğine
göre geriye kalan iki kuvvet rahatlıkla hesaplanabilir. Dolayısıyla çözüme yukarıdaki küreye ait
kuvvetler üçgeninin oluşturulmasıyla başlanır. Cisim dengede olduğu için kuvvetler üçgeni
başladığı noktada sonlanacak ve bileşke kuvvet sıfır çıkacaktır. Kuvvetlerin doğrultuları bilindiği
için W kuvveti şiddeti oranınca çizildikten sonra diğer kuvvetleri doğrultularına göre yerleştirerek,
kesişim noktalarını birleştirdiğimizde üçgeni elde etmiş oluruz.

α

α

Elde ettiğimiz kuvvetler üçgeninden, grafik veya trigonometrik çözüm yaparak R1 ve Ra
kuvvetlerini hesaplayabiliriz.
Trigonometrik çözüm:
Kanalın genişliği b olarak verilmiştir. Dolayısıyla geometriden α açısı,

b  2r  2r cos   36  2(10)  2(10) cos 
36  20(1  cos  )  cos   0.8    36.87
olarak hesaplanır. Sinüs teoreminden R1 ve Ra kuvvetleri,
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Ra
R1
W


sin 36.87 sin 53.13 sin 90

Ra
1000 N

sin 36.87 sin 53.13



Ra 

1000sin 53.13
sin 36.87

R1
1000 N

sin 36.87 sin 90



R1 

1000sin 90
sin 36.87





Ra  1333.33 N

R1  1666.67 N

Denge denklemleri ile çözüm:
Her bir küre için denge denklemlerini (  Fx  0 ,  Fy  0 ) kullanarak çözeriz.

y

x-y dik eksen takımını herhangi bir yönde alabiliriz. Örneğin şu şekilde alırsak:
Soldaki küre için:

Sağdaki küre için:

x

 Fx  0  Rb  R2 cos( )  0
 Fy  0   W  R2 sin(  )  Rc  0

 Fx  0   Ra  R1 cos( )  0
 Fy  0   W  R1 sin(  )  0

yazarız.

Denge denklemlerini saydığımızda 4 denklemimizin olduğunu görürüz. Bu dört denklemin
içerisinde 5 bilinmeyen ( Ra , Rb , Rc , R1 , R2 ) bulunmaktadır. Denklem sayısı bilinmeyen
sayısından az olduğu için tüm bilinmeyenleri bulamayabiliriz. Bize bir denklem daha gereklidir.
O da etki-tepki ilkesi gereği

R1  R2 dir.

Önce 4. Denklemden R1 bulunur, daha sonra 3. denklemden Ra ve diğer denklemlerden de tüm
bilinmeyenler bulunabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Tek bir kuvvetin yerine o kuvvet ile aynı tesiri oluşturacak iki veya daha
fazla kuvvetin konması bileşenlerine ayırma işlemidir.

Paralelkenar kanununu kullanarak verilen bir kuvveti herhangi bir iki
bileşene veya sınırsız sayıda bileşene ayırmak mümkündür.

Bir kuvvetin Kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerine ayrılması ile
elde edilen birbirine dik iki vektöre dik bileşenler adı verilir.

Birim vektör şiddeti “1” olan vektördür. Bir vektörü şiddeti ve aynı

 
doğrultu ve yöne sahip birim vektörü çarparak şu şekilde ifade edebiliriz: F  | F |  .

Bir maddesel noktaya etkiyen çok sayıda kuvvetin R bileşkesinin Rx ve Ry
skaler bileşenleri, verilen kuvvetlerin x ve y eksenlerindeki bileşenlerinin cebrik
toplamına eşittir.

Bir cisme etkiyen bileşke kuvvet sıfırsa, eğer cisim baştan hareketsiz ise
hareketsiz kalır veya cisim baştan hareket halindeyse sabit hızla bir doğru üzerinde
hareket eder. Bu duruma statik denge denir. 3 boyutlu uzayda denge koşulları şunlardır:

Fx  0

Fy  0

Fz  0
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Bölüm Soruları

Bir F

1)


vektörünü | F |’ye yani vektörün şiddetine bölersek aşağıdakilerden

hangisini elde ederiz.
a) Birim vektörü
b) Bileşke vektörü
c) Dik bileşenleri
d) Vektörün yönünü
e) Vektörün doğrultusunu

2) Şekilde verilen vektörlerin toplamının x bileşeni
nedir?

y

50 kN
20
40
30

50 kN

a) 40 kN
b) 54 kN
c) 60 kN

x

d) 70 kN
e) 76 kN

3) Eğer bir cismin dengede değilse cisme etkiyen kuvvetlerin oluşturacağı kuvvetler
çokgeninin …
a) başladığı nokta ile bittiği nokta arasındaki açının belirlenmesi gerekir
b) bileşke vektörünün sıfırdan farklı olması gerekir
c) başladığı noktada sonlanması gerekir
d) en fazla dört kenarının olması gerekir
e) en az bir kuvvetinin yataya paralel olması gerekir
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4) Şekilde verilen kuvvetlerin bileşkesinin
şiddeti nedir?

y

50 N
30
45

70 N

a) 57 N
b) 80 N
c) 98 N
d) 115 N
e) 126 N

x

65 N

B

A
45

45

5) Ağırlığı W = 20 N olan bir küre şekilde görülen dik
açılı bir oyuğun içerisinde durmaktadır. Temas yüzeyleri
sürtünmesiz olduğuna göre, küreye A noktasından gelen
tepki kuvveti nedir?
a) 10 N
b) 12 N
c) 14 N
d) 17 N
e) 19 N

Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)b, 4)c, 5)c

42

3. RİJİT CİSİMLER - EŞDEĞER KUVVET SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Düzlem kuvvetler sisteminde kuvvetlerin sabit bir noktada oluşturdukları moment
ele alınacaktır.


Kuvvet-kuvvet çifti momenti kavramları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Moment nedir?
2) Kuvvet çifti nedir?
3) Bir kuvvet tesir çizgisi dışına nasıl taşınır?
4) Bir maddesel noktanın denge şartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir Kuvvetin Bir
Noktaya Göre Momenti

Bir kuvvetin herhangi bir
noktaya göre momentini
bulabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Bir Kuvvet Çiftinin
Momenti

Bir kuvvet çiftinin
momentini bulabilmek ve
eşdeğer kuvvet çiftlerini
anlayabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Bir Kuvvet Sisteminin
Bir Kuvvet ve Kuvvet
Çiftine İndirgenmesi

Bir kuvvet sisteminin bir
kuvvet ve kuvvet çiftine
indirgeyebilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Kuvvet ve Kuvvet Çifti
Altında Maddesel
Noktanın Dengesi

Parçacığın kuvvetler ve
kuvvet çiftleri altında
dengede olup olmadığını
bulabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Moment



Kuvvet çifti



Kuvvet sistemi



Maddesel noktanın dengesi
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RİJİT CİSİMLER EŞDEĞER KUVVET SİSTEMLERİ
Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti
Bir kuvvetin, uygulandığı cisim üzerinde dönme etkisi oluşturması moment kavramı ile tarif
edilmektedir.

Momentin şiddeti kuvvetin büyüklüğü ve kuvvetin noktaya olan uzaklığının

(manivela kolu) çarpımı ile belirlenir
y

Tesir Çizgisi

β

𝐹

θ

𝑟

⃗⃗ 𝐴 A
−𝑀

x

O
⃗⃗ 𝐴 = 𝑟×𝐹
𝑀

Yukarıdaki şekil ve bağıntıdan görüleceği üzere 𝐹 vektörünün A noktası üzerinde oluşturduğu

moment 𝑟 ve 𝐹 vektörlerinin çarpımı ile elde edilmektedir. Bu çarpım işlemine vektör cebrinde

vektörel çarpım adı verilir. Burada 𝑟 vektörü yer vektörü olarak adlandırılır. Çarpım sonucunda

elde edilen moment vektörü, çalıştığımız x-y düzlemine dik, z ekseninde bir vektör olarak bulunur.

Momentin şiddeti bu vektörel çarpımdan,

𝑀𝐴 = 𝑟𝐹 sin 𝛽

şeklinde elde edilir. Dikkat edileceği üzere, iki vektör arasındaki açının dik olması durumunda
açının sinüsü 1’e eşit olmaktadır. O halde; bir kuvvetin bir noktada oluşturduğu momenti
hesaplamak için kuvvetin sabit noktaya olan dik mesafesini hesaplamak işlemlerde kolaylık
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sağlayacaktır.
y

β

90°
Tesir Çizgisi

O

d

⃗⃗ 𝐴
-𝑀

𝐹

θ

𝑟

A
x

𝑀𝐴 = 𝑟𝐹 sin 𝛽 = −𝐹𝑑

Rijit bir cisimde F kuvvetinin kaydırabilme ilkesine göre rijit cismin dengesinde veya hareketinde
herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda, tesir çizgisi üzerinde başka bir noktaya taşınması
halinde, A noktasına olan dik mesafe değişmeyeceğinden MA momenti de değişmeyecektir.
Bir kuvvetin bir nokta üzerinde oluşturduğu açısal kuvvetin birimi, kuvvetin mesafe ile
çarpımından da anlaşılacağı üzere N-m veya kgf-cm cinsinden olabilmektedir. Bir noktada birden
fazla kuvvetin olması durumunda ise her kuvvet o nokta etrafında bir dönme etkisi
oluşturacağından, moment hesabında her kuvvetin sabit noktada oluşturdukları momentlerin
cebrik toplamının bulunması gerekecektir. Bazı kuvvetlerin saat yönünde bazılarının ise saat
yönünün aksi yönde moment oluşturması halleri için genel kaide olarak, saat yönünün aksi pozitif
moment, saat yönü ise negatif moment olarak kabul edilir. Momentin yönü, düzlem içinde, ucunda
ok bulunan bir yay parçası ile gösterilebileceği gibi düzlem dışında da ucunda iki ok bulunan bir
doğru parçası ile de gösterilebilir. Moment vektörünün yönünü göstermek için sağ el kuralından
yararlanılır.
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Evvelce bir kuvvetin dik eksenlerdeki bileşenlere ayrılabileceği üzerinde durmuştuk. Aşağıdaki
şekilde F kuvvetinin x ve y eksenlerindeki izdüşümlerini dikkate alarak, B noktasındaki momenti,
bileşenlerinin o noktaya olan dik uzaklıklarının çarpımlarının toplamı şeklinde yazmak da
mümkündür.
y

Tesir Çizgisi

𝑑𝑥

⃗⃗ 𝐵
-𝑀

B

𝐹𝑦

𝑟

β

𝐹

𝑑𝑦

𝐹𝑥

x

O
Yukarıdaki şekilde F kuvveti x ve y eksenlerindeki dik bileşenleri Fx ve Fy kuvvetlerine ayrılmıştır.
Her bileşenin B noktasında oluşturduğu momenti bulabilmek için bu kuvvetlerin B noktasına olan
dik uzaklıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Görüleceği üzere bu mesafeler, 𝑟 𝑦er vektörünün
de dik bileşenlerini temsil etmektedir. Kuvvetleri ve mesafeleri birim vektörlerin skaler çarpanı
olarak ifade edersek,

  
r  rx  ry


rx  d x i


ry  d y j

| r | d  d x2  d y2

  
F  Fx  Fy


Fx  Fx i


Fy  Fy j
F  Fx2  Fy2

Moment vektörünü vektörel çarpımın distrübitif özelliğini kullanarak,
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MB

MB

MB

MB

 
 r  F  dF sin 
 
 
 (rx  ry )  ( Fx  Fy )
 
 
 
 
 (rx  Fx )  (rx  Fy )  (ry  Fx )  (ry  Fy )








 (d x i  Fx i )  (d x i  Fy j )  (d y j  Fx i )  (d y j  Fy j )

Şeklinde yazabiliriz. Vektörel çarpımı açtığımızda, çarpıma giren iki vektör arasındaki açının sinüs
değerini yazmamız gerekecektir. Dikkat edileceği üzere, i ve j birim vektörlerinin kendileri ile




çarpım işlemi için açı “0” derece olacaktır. Dolayısıyla (d x i  Fx i ) ve (d y j  Fy j ) işlemlerinin
sonucu da sıfır çıkacaktır.



d xi  Fxi  d x Fx sin 0  0


d y j  Fy j  d y Fy sin 0  0
Eşitliğin kalan terimleriyle momentin şiddeti,






M B  (d x i  Fy j )  (d y j  Fx i )
M B  (d x Fy sin 90)  (d y Fx sin( 90))
M B  d x Fy  d y Fx
şeklinde elde edilir. Görüleceği üzere vektörel çarpım sonucunda, Fx ve Fy kuvvetlerinin sabit B
noktasına olan uzaklıkları ile çarpımlarının toplamını elde etmiş olduk. Gözden kaçırılmaması
gereken nokta; kuvvetin yatay bileşeni B noktasına saat yönünde bir açısal kuvvet uygularken,
düşey bileşeni ise saat yönünün aksi istikamette bir açısal kuvvet uygulamaktadır. Bu nedenle Fx
kuvvetinin B noktasında oluşturduğu moment negatif değer almıştır.
Vektörel çarpımı, bir noktada kesişen çok sayıda kuvvetin olması durumunda, bileşkesinin
momentini bulmakta da kullanabiliriz. Bir A noktası P, Q ve S kuvvetlerinin etkisinde olsun. Bu
kuvvetler altında orijinde oluşan moment,
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M O  (r  P)  (r  Q)  (r  S )

 
       
M O  r  ( P  Q  S )  r  R  (rx  ry )  ( Rx  Ry )

 
 
 
 
M O  (rx  Rx )  (rx  Ry )  (ry  Rx )  (ry  Ry )
M O  ry Rx  rx Ry
bileşke kuvvetin dik bileşenlerinin A noktasına olan dik uzaklıkları kullanılarak da hesaplanabilir.
y

y

A
A

MO

𝑟

𝑟

MO
x

O

x
O

Varignon Teoremi: Bir noktada birleşen çok sayıda kuvvetin bileşkesinin bir O noktasına göre
momenti, bu kuvvetlerin O noktasına göre momentlerinin toplamına eşittir.

Bir Kuvvet Çiftinin Momenti
Bir noktada oluşan moment her durumda tek bir kuvvet altında meydana gelmeyebilir. Şiddetleri
aynı, birbiriyle zıt yönlü ve tesir çizgileri paralel iki kuvvet de bir noktada moment oluşturur ve
kuvvet çifti adını alır. Kuvvet çiftine ait kuvvetlerin içinde bulunduğu düzleme kuvvetler çifti
düzlemi denir. Kuvvetlerin arasındaki mesafe ise kuvvet çiftinin manivela kolu adını alır. Kuvvet
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çiftine ait iki kuvvetin momentlerinin toplamı, kuvvet çiftinin düzlem içerisindeki konumuna ve
moment merkezine bağlı değildir. Bu kuvvetlerden herhangi birinin, manivela kolu ile çarpımına
eşittir. Aşağıdaki şekil üzerinden bu önemli kuralın ispatını gerçekleştirmek mümkündür.
Tesir çizgileri paralel, şiddetleri aynı fakat zıt yönlü iki kuvvet bir düzlem içerisinde
bulunmaktadır. Tesir çizgileri x eksenini A ve B noktalarında kesmektedir. Bu kuvvetlerin orijinde
oluşturdukları momentlerin cebrik toplamı,

M O  ( F.OB)  ( F.OA)  F (OB  OA)  Fd
y

F

d

F
MO
x

O

A

B

olarak hesaplanır. Benzer şekilde, başka bir nokta seçilmiş olsa ve o noktaya göre momet alınmış
olsa bile, kuvvet çiftinin momenti, düzlem içinde her noktada aynı değeri verecektir. Moment
merkezi kuvvetlerin arasında seçilmiş olsa veya kuvvetlerin arasındaki mesafe ve şiddetleri
korunarak konumu değiştirilse, netice yine değişmeyecektir. Kuvvet çiftinin momenti, düzlem
içerisindeki konumundan ve moment merkezinden bağımsızdır.
Şu nokta gözden kaçırılmamalıdır ki; kuvvet çifti etkidiği cisim üzerinde, zıt yönlü ve eşit iki
kuvvet barındırması dolayısıyla düzlem içerisinde ∑ 𝐹 = 0 eşitliğini bozmayacak ve etkidiği cismi

doğrusal bir öteleme hareketi yapmaya zorlamayacaktır. Ancak oluşturduğu moment dolayısıyla
açısal bir harekete yani dönme yapmaya zorlayacaktır.
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Eşdeğer Kuvvet Çiftleri
Aynı düzlemde, bir kuvvet çiftinin oluşturduğu moment ile aynı şiddette pek çok kuvvet çifti teşkil
etmek mümkündür. Rijit bir cisim üzerinde aynı tesiri oluşturacak, şiddetçe eşit kuvvet çiftlerini
aşağıdaki şekilde inceleyelim.
y

y

⃗⃗ 𝑦
𝑀

⃗⃗ 𝑦
𝑀

-𝐹𝑥

𝐹𝑥

x

x

b

z

𝐹𝑧

a

-𝐹𝑧

z

Aynı düzlemde bulunan Fz kuvvet çifti, prizma üzerinde etkitildiğinde, cismi y ekseninde saat
yönünün aksi istikamette dönmeye zorlayacaktır. y ekseni üzerinde oluşan My momentinin şiddeti,
Fz kuvvetinin, prizmanın uzun kenarıyla çarpımına eşit olacaktır. Bu cisim üzerinde öyle bir
kuvvet çifti olsun ki, cismin denge durumunda değişiklik meydana getirmeden aynı etkiyi elde
edebilelim. Kuvvet çiftinin momenti için kuvvet ile manivela kolu arasında ters orantı olduğuna
göre, x-z düzleminde kalmak şartıyla, eşdeğer bir kuvvet çifti meydana getirebiliriz. Prizmanın x
eksenindeki kenarı a, z eksenindeki kenarı b ise,

M y  Fz a  Fxb
Fx a

Fz b
Eşitliği elde edilir. Görüleceği üzere eşdeğer kuvvet çiftleri, aynı düzlemde bir paralel kenar
oluşturmakta ve aynı momenti elde edebilmek için dik kenarların oranı, kuvvetlerin de şiddetini
belirlemektedir.
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Bir Kuvvet Sisteminin Bir Kuvvet ve Kuvvet Çiftine İndirgenmesi
Rijit cisme etkiyen bir F kuvvetini dikkate alalım. Bu kuvveti kaydırabilme ilkesine göre kendi
tesir çizgisi üzerinde hareket ettirdiğimiz takdirde, cismin üzerindeki etkilerinin değişmeyeceğini
biliyoruz. Fakat bu kuvveti tesir çizgisi dışında başka bir noktaya taşımak istememiz durumunda,
kuvvetin cisim üzerindeki etkisini muhafaza etmek mümkün olmayacaktır.
𝐹

y

A

𝑟
O

x

A noktasına etkiyen kuvvetin rijit cisme etkisini değiştirmeden, orijine, cismin denge durumunda
değişiklik meydana getirmeyecek şekilde, aynı tesir çizgisi üzerinde, eşit şiddette ve zıt yönlü iki
kuvvet, F ve –F yerleştirelim. Bu iki kuvvet birbirini dengeleyeceği (sıfırlayacağı) için cisim
üzerinde herhangi bir farklı tesir oluşturmayacaktır. Yani cismi kuvvet yönünde harekete
zorlamayacaktır.

𝐹

y

y

A
Tesir Çizgisi

𝐹

d
O

x

⃗⃗ 𝑂
−𝑀

O

𝐹
x

-𝐹

Soldaki şekilde, F kuvvetinin ilk konumu ile orijine eklenen paralel -F kuvvetinin bir kuvvet çifti
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oluşturduğu açıkça görülmektedir. Kuvvet çifti momentinin düzlem içerisinde oluşturduğu etki,
düzlemde herhangi bir noktada aynı olduğuna göre, kuvvet çiftinin Fd momentini O noktasına
indirgersek, O noktasında bir kuvvet ve kuvvet çifti elde etmiş oluruz. Bu sayede, A noktasına
etkiyen F kuvvetinin O noktasında oluşturduğu etkiye eşdeğer bir kuvvet-kuvvet çifti sistemi elde
edilir.
O halde, rijit bir cisme etkiyen herhangi bir kuvveti, tesir çizgisi dışında başka bir noktaya taşımak
istediğimizde, o kuvvetin taşınacak noktaya kaydırılması tek başına yeterli gelmemektedir.
Kuvvetin o noktada oluşturduğu döndürme etkisini de söz konusu noktaya aktarmak gerekecektir.
Yukarıda yapılan ispattan, kuvvetin taşınmak istenen noktaya göre oluşturduğu momenti, kuvvet
çifti ile temsil ederek bu tesiri oluşturmak gerekmektedir.
Birden fazla kuvvetin söz konusu olduğu durumlarda da her kuvvetin, taşınacak noktaya göre
momentlerinin cebrik toplamı veya bileşke vektörün söz konusu noktaya momenti alınarak,
kuvvetler sistemi de bir kuvvet-kuvvet çifti sistemine indirgenebilir. Eşdeğer sistem şu
denklemlerle tanımlanır,



R  F



 
M OR  M o  (r  F )

Kuvvet ve Kuvvet Çifti Altında Maddesel Noktanın Dengesi
Düzlemde tek bir noktada kesişen kuvvetler altında maddesel noktanın dengesi için iki temel
bağıntı çıkartmıştık:

R  F  0
Fx  0
Fy  0
Şayet, maddesel noktaya etkiyen kuvvetler tek bir noktada kesişmiyor ise bu kuvvetlerin cisim
üzerinde bir döndürme etkisi olacağı aşikârdır. Cisim, bileşke kuvvetin etkisi altında hem öteleme
yapmaya hem de dönmeye zorlanacaktır. Dengede olabilmesi için kuvvet ve momenti
dengeleyecek (sıfırlayacak) zıt tesirlere ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bir cismin, üzerindeki toplam
kuvvetin sıfıra eşit olması gerektiği gibi o cisim üzerindeki toplam momentinde sıfıra eşit olması
gerekir ki, cisim denge durumunu koruyabilsin. Aksi takdirde öteleme hareketiyle birlikte dönme
eğilimi ile hareket edecektir. Buradan hareketle, denge denklemlerimize ek olarak, rijit cismin
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dengesi için, üçüncü gerek ve yeter şartımızı yazabiliriz:

M O  0
Böylece, düzlemde rijit bir cisme etkiyen kuvvetlerin bir noktada kesişmemeleri durumunda,
denge durumunu inceleyebilmek için üç temel denge denklemini elde etmiş oluruz. Dâhil olan
üçüncü denklem sayesinde, artık üç bilinmeyenli denge problemlerinin çözümü de mümkün
olacaktır.
Uygulama Sorusu -1
1400 N

6200 N
2m

800 N
1,5 m

3200 N
2,5 m

A

B

6 metre boyunda bir AB kirişi şekilde görülen kuvvetlerle yüklenmiştir. Verilen sistemi,
a)

A noktasında etkiyen eşdeğer kuvvet-kuvvet çifti sistemine,

b)

B noktasında etkiyen kuvvet-kuvvet çifti sistemine,

c)

Tek bir kuvvet veya bileşkeye indirgeyiniz.

Çözüm:
a)

Kiriş üzerine etkiyen kuvvetlerin tümü y eksenine paraleldir. Dolayısıyla 𝑅⃗ = ∑ 𝐹

bağıntısından, yalnızca y eksenindeki kuvvetlerin toplamı,

R  Fy  1400  6200  800  3200  7200 N
olarak elde edilir. Bu değer, kiriş üzerindeki kuvvetlerin oluşturduğu bileşke kuvvettir. Sistemi bir
kuvvet-kuvvet çiftine indirgeyebilmek için R bileşke kuvvetini A noktasına taşımamız
gerekmektedir.


 
M AR  (r  F )
Yukarıdaki bağıntıyı kullanarak, her kuvvetin sırasıyla A noktasına göre momentlerini
hesaplamamız gerekir. Bu noktada, her kuvvet için yer vektörünün boyunun A noktasına göre
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belirlenmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Saat yönün aksi istikameti pozitif kabul ederek
her kuvvetin momentini,

1400 N

6200 N

800 N

3200 N

2m
3,5 m
6m
A

B

M AR  (2 * 6200)  (3,5 * 800)  (6 * 3200)
M AR  28800 Nm
şeklinde elde ederiz. A noktası üzerinde bulunan 1400 N’un moment kolu olmadığı için hesaba
girmemiştir. Diğer bir ifadeyle, A noktası 1400 N’luk kuvvetin tesit çizgisi üzerinde bulunduğu
için A noktasında herhangi bir moment oluşturmaz. Eşdeğer sistemi kiriş üzerinde gösterirsek:
7200 N

B

A
28800 Nm
b)

A noktasına indirgeyerek elde ettiğimiz bu kuvvet-kuvvet çiftini, B noktasına indirgemek

için iki yol söz konusudur. Birincisi, A noktası için yaptığımız işlemlerin B noktası için de
yapılmasıdır. İkincisi yol ise rijit cisim üzerindeki bileşke kuvvet değişmeyeceğinden, A
noktasındaki bileşke kuvveti B noktasına indirgemek ve çubuk üzerindeki kuvvet çifti
momentlerinin cebrik toplamını elde etmektir.
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Birinci Yol:
Bileşke kuvvet değişmeyecektir. Saat yönün aksi istikameti pozitif kabul ederek her kuvvetin B
noktasına olan mesafeleri belirlenerek momentleri toplanır.

1400 N

6200 N

800 N

3200 N
2,5 m

4m
6m
A

B

M BR  (2,5 * 800)  (4 * 6200)  (6 * 1400)
M BR  14400 Nm
7200 N

B

A
14400 Nm
İkinci Yol:

A noktası için elde ettiğimiz eşdeğer kuvvet-kuvvet çifti sistemi, rijit kiriş üzerinde ilk verilen
yükler ile aynı etkiyi oluşturduğuna göre, bu eşdeğer sistemde, A noktasındaki bileşke kuvveti de
B noktasına taşımak mümkündür. A noktasındaki 7200 N’luk bileşke kuvveti B noktasına taşır ve
bu kuvvetin B noktasında oluşturduğu momenti vektörel formda yazarsak,

M BR  M AR  ( BA  R)
B noktasındaki eşdeğer sistemi elde ederiz. Skaler çarpanları cinsinden yazarsak,

7200 N

B

A
28800 Nm

43200 Nm
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M BR  (28800)  (6 * 7200)
M BR  14400 Nm
A noktasındaki kuvvet B noktasına taşındıktan sonra görüleceği üzere kiriş üzerinde iki kuvvet
çifti momenti bulunmaktadır. Rijit cisim üzerinde bu momentlerin etkilerinin, tatbik noktalarından
bağımsız olduğuna değinmiştik. Dolayısıyla, bileşke kuvvet B noktasına taşındıktan sonra A
noktasındaki momentin de B noktasına kaydırılması ile toplam moment elde edilmiş olur.
7200 N

B

A
14400 Nm

c)

Bir kuvveti, sabit bir noktaya taşırken yaptığımız işlemleri tersine çevirerek, kuvvet-kuvvet

çifti sistemini de bir kuvvete indirgeyebiliriz. Bileşke kuvvet R kiriş üzerinde öyle bir noktaya
etkisin ki, A noktasındaki kuvvet sistemine eşdeğer olsun. Bileşke kuvvetin yer vektörüne x dersek,
7200 N
x
B

A

  
r  R  M AR
 (7200 x)  28800
x 4m
Sonuç olarak: Düşeydeki toplam kuvveti, A noktasına 4 metre uzaklığa yerleştirdiğimizde kirişe
etkiyen dört farklı kuvvetin oluşturduğu etkiyle eşdeğer bir yükleme elde etmiş oluruz. Burada
gözden kaçırılmaması gereken, A noktasına 4m mesafedeki tekil yükün B noktasında meydana
getirdiği momentin de evvelce elde ettiğimiz 14400 Nm değerine eşit olmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bir kuvvetin, uygulandığı cisim üzerinde dönme etkisi oluşturması moment
kavramı ile tarif edilmektedir.

Momentin şiddeti kuvvetin büyüklüğü ve kuvvetin tesir çizgisinin noktaya olan dik
uzaklığının çarpımıdır.


⃗⃗ 𝐴 = 𝑟×𝐹
Vektörel olarak moment şu şekilde yazılabilir: 𝑀


Şiddetleri aynı, birbiriyle zıt yönlü ve tesir çizgileri paralel iki kuvvet de bir
noktada moment oluşturur ve kuvvet çifti adını alır.

Kuvvet çiftinin momenti, düzlem içerisindeki konumundan ve moment
merkezinden bağımsızdır.

Rijit bir cisme etkiyen herhangi bir kuvveti, tesir çizgisi dışında başka bir noktaya
taşımak istediğimizde, o kuvvetin taşınacak noktaya kaydırdıktan sonra, kuvvetin taşınmak
istenen noktaya göre oluşturduğu momenti, kuvvet çifti ile temsil ederek bu tesiri de o noktaya
uygulamamız gerekmektedir.


Düzlemde tek bir noktada kesişen kuvvetler altında maddesel noktanın dengesi için

iki bağıntı vardır:

R  F  0



Fx  0 , Fy  0


Cisme etkiyen kuvvetler tek bir noktada kesişmiyor ise bu kuvvetlerin cisim
üzerinde bir döndürme etkisi de olacaktır. Bu döndürme etkisinin dengelenmesi için ilave bir
denkleme daha ihtiyacımız vardır: M O  0 (herhangi bir noktaya (O) göre moment)
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Bölüm Soruları
1) M B  r  F şeklinde ifade edilen çarpım işlemi sonucunda, elde edilen momentin
yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler.
a) R vektörünün şiddeti
b) r vektöründen F vektörüne taranan açının yönü
c) İki vektör arasındaki açının kosinüsü
d) F vektöründen r vektörüne taranan açının yönü
e) F vektörünün şiddeti
2) Bir kuvvet çiftinin momenti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Serbest bir vektördür.
b) Uygulandığı cisim üzerinde döndürme etkisi yaratır.
c) Kuvvet çiftinin oluşturduğu düzleme diktir.
d) Moment alınan noktaya bağlıdır.
e) Şiddeti kuvvetlerden birinin şiddeti ile iki kuvvet arasındaki uzaklığın çarpımıdır.

3) A noktasına bir F kuvveti etkimektedir. Kuvvet

y

yatayla 45° açı yaptığına göre O noktasında meydana
getirdiği moment aşağıdakilerden hangisidir.

5m

A

x

O

3m
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a) M O  

2
F
2

b) M O   2F

1
2

c) M O  F

d) M O 

2
F
2

e) M O  2F
4) Aşağıdaki kuvvet çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

5N

a)

5N

b)

5N

c)

2m

2m
5N

5N

5N

2m

4N
d)

e)
4N

2.5m

2.5m

4N

4N
5) Şekilde bir direk üzerine etkiyen kuvvetler verilmiştir. Bu
kuvvet sistemine eşdeğer O noktasındaki bileşke kuvvet kuvvet çifti sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

y

80 kN
A

b)

a)

1m

O

3

O

10 kN.m

10 kN.m

4

3m

50 kN

130 kN

130 kN
80 kN

O

130 kN

c)

2m

O 10 kN.m

x

d)

O

10 kN.m
130 kN
130 kN
e)

O

10 kN.m
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Cevaplar:
1)b, 2)d , 3)e , 4)c , 5)a
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4. RİJİT CİSİMLERİN DENGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Cisimlerin denge halleri iki boyutta incelenerek mesnet ve bağ serbestlikleri ile
dış kuvvetler etkisinde, rijit cisme etkiyen tepki kuvvetlerinin bulunması ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mesnet nedir?
2) Rijit cisimlerin serbestlik derecesi nasıl bulunur?
3) Mesnet türleri nelerdir?
4) Düzlemsel rijit cismin denge şartları nelerdir?
5) Mesnet tepkileri nasıl bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Düzlemsel rijit cismin denge
şartlarını inceleyebilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Düzlemsel rijit cismin serbest
cisim diyagramını çizebilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Düzlemsel rijit cismin mesnet
tepkilerini bulabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Serbestlik derecesi



Sebest cisim diyagramı



Mesnet



Mesnet tepkisi



İzostatik



Hiperstatik
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RİJİT CİSİMLERİN DENGESİ
Bir rijit cismin dengede olabilmesi için o cisme etkiyen dış kuvvet ve momentlerin toplamının
sıfıra eşit olması gerekmektedir. Bu durumda cisimde herhangi bir ötelenme veya dönme hareketi
olmayacaktır. Bir önceki dersimizde rijit cimin dengesi için elde ettiğimiz üç denge denkleminden
faydalanarak düzlemde bulunan cisimlerin denge problemlerini çözebilmek mümkündür. Cismin
denge halini inceleyebilmemiz için ilk adım, cisme etkiyen kuvvetler sistemini göstereceğimiz
serbest cisim diyagramını çizmek olacaktır. Serbest cisim diyagramı çizilirken, cisim üzerinde
doğrudan temasta bulunan başka cisimlerin oluşturduğu tesirler, noktasal olarak etkiyen kuvvetler
ve mesnet koşullarından dolayı zeminden cisme etkiyen reaksiyon kuvvetleri gibi bütün etkiler
göz önüne alınmalıdır. Bilinen ve bilinmeyen tüm dış kuvvetler, cismin boyutlarını da içeren
serbest cisim diyagramı üzerine işlenmelidir. Bilinmeyen dış kuvvetler genellikle reaksiyon (tepki)
kuvvetlerinden oluşmaktadır.

F1

F2

F3
C

B

F4

A
D

Fx  0

Fy  0

M O  0

Cismin denge durumunu inceleyebilmemiz için üzerindeki tepki kuvvetleri veya bilinmeyen dış
kuvvetlerin sayısının toplam denge denklemi sayısından fazla olmaması gerekir. Dolayısıyla üç
denge denklemimiz olduğuna göre en fazla üç bilinmeyen içeren problemlerin çözümünü
yapabilmemiz mümkündür. Burada bilinmeyen sayısını belirleyen, cismin mesnet şartlarıdır.
Serbestçe hareket edebilen bir cismin hareket serbestliğine bir başka cisim veya bir bağ engel
oluyorsa, cisim o noktalarda mesnetlenmiş denir. Bu serbestlikleri daha açık ifade etmek gerekirse,
iki boyutlu sistemler için bir cismin yapabileceği üç serbestlik bileşeni vardır. Cisim bulunduğu
düzlem içerisinde yatay ve düşey eksenlerde doğrusal öteleme yani hareket serbestisine sahip
olabileceği gibi düzlem içerisinde dönme serbestliğine de sahip olacaktır. O halde, cisim kendi
düzlemi içerisinde üç serbestlik derecesine sahip olacaktır. Mesnetlenme durumunu ve türü bu üç
serbestlikle ifade edilir. Mesnet veya bağın serbestlik derecelerine göre de bilinmeyen tepki
kuvvetleri belirlenir ve denge probleminin çözümü için bilinen kuvvetlerle birlikte serbest cisim
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diyagramında gösterilir.

Mesnetlerdeki Tepkiler
İki boyutlu sistemlerde üç temel mesnet türü vardır. Bunlar, sabit mesnet, kayıcı mesnet ve
ankastre mesnettir. Serbestlik derecelerine göre, x eksenindeki doğrusal yer değiştirme bileşenine
Δx, y eksenindeki doğrusal yer değiştirme bileşenine Δy ve z ekseni etrafındaki dönme bileşenine
de θ dersek, mesnet sınır şartları aşağıdaki şekilde yazılır.
y

y

y

θ

θ

θ
x

x

x

Kayıcı Mesnet

Sabit Mesnet

Ankastre Mesnet

Δx ≠ 0 (Serbest)
Δy = 0 (Tutulu)
θ ≠ 0 (Serbest)

Δx = 0 (Tutulu)
Δy = 0 (Tutulu)
θ ≠ 0 (Serbest)

Δx = 0 (Tutulu)
Δy = 0 (Tutulu)
θ = 0 (Tutulu)

İki boyutlu bir yapıda yukarıda verilen üç temel mesnet türünü tepkilerine göre üç gruba
ayırabiliriz:
1. Tesir Çizgisi Bilinen Bir Kuvvete Eşdeğer Tepkiler:
Bu gruptaki tepkiler tek bilinmeyen kapsarlar. Bir doğrultudaki hareket serbest
bırakılmışken diğer doğrultudaki hareket engellenmiştir. Tepkinin tesir çizgisi ve yönü
bellidir ve mesnet çeşidine göre serbest cisim diyagramına çizilir. Örnek olarak, kayıcı
mafsallar, cilalı yüzeyler, pandül ayak veya kablolar, cilalı yarıktan geçen pimler örnek
verilebilir.
2. Doğrultusu Bilinmeyen Bir Kuvvete Eşdeğer Tepkiler:
İki boyutlu cismin her doğrultudaki yer değiştirmesi engellenmiştir. Yalnız cismin bağ
noktası etrafında dönmesine müsaade edilmiştir. Mesnet tepkileri x ve y eksenlerinde
olmak üzere iki bilinmeyen kapsar. Örnek olarak, aynı genişlikte delikten geçen cilalı
pimler, mafsallar, pürüzlü yüzeyler verilebilir.
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3. Bir Kuvvet ve Bir kuvvet Çiftine Eşdeğer Tepkiler:
Düzlemdeki cismin her türlü hareketi engellenmiştir. Cisim mesnet noktasında tam
bağlıdır. Bu tür mesnetlere ankastre mesnet adı verilir. Mesnet tepkileri üç bilinmeyen
kapsar. Bunlar kuvvetin iki bileşeni ve kuvvet çiftinin momentidir.
Çözümde bilinmeyen kuvvetin veya kuvvet çiftinin yönü açık olarak görülemiyorsa yani, tepki
kuvvetinin veya momentin yönü tayin edilemiyorsa, yön tayini istenildiği gibi yapılabilir. Hesap
neticesinde elde edilen işaret, yön kabulünün doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu gösterecektir.
y

y

y

θ

θ
x

x

θ

Rx

x

Rx
Mo
Ry

Ry

Kayıcı Mesnet
Tepkisi

Ry

Sabit Mesnet
Tepkileri

Ankastre Mesnet
Tepkileri

İki Boyutlu Rijit Cismin Dengesi
Rijit cismin denge şartlarını sağlayabilmesi için yeteri sayıda bağ kuvveti içermesi yani bağlanmış
olması veya mesnetlenmiş olması gerekmektedir. Bağ kuvvetleri veya mesnet tepkilerinin ise –
elde ettiğimiz denge denklemlerinin sayısından– üçten fazla olmaması gerekmektedir ki,
bilinmeyenler hesaplanabilsin.

Fx  0

y

F1

Fy  0

F2

M O  0

F3
B

A

x

Ax
Ay

By
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Yukarıdaki şekilde, üç dış kuvvet etkisinde A ve B noktalarında mesnetlenmiş bir kiriş
görülmektedir. A noktasında sabit mesnet, B noktasında da kayıcı mesnet bulunmaktadır. Eğer bu
kiriş yalnızca A noktasındaki sabit mesnet ile dengede tutulmak istenseydi, sabit mesnetin dönme
serbestliği bulunduğu için kirişin dengede olması mümkün olamayacaktı. Yani kiriş A noktası
etrafında, üzerine gelen dış yükler altında dönmeye başlayacaktı. Benzer şekilde yalnızca B
noktasında bir kayıcı mesnet ile dengede tutulmak istenseydi, kayıcı mesnetin x ekseni
doğrultusunda yer değiştirme serbestliği ve dönme serbestliği bulunduğu için kiriş, B noktası
etrafında hem dönme hareketi yaparken hem de x ekseni doğrultusunda yer değiştirecekti.
Dolaysıyla, bu kirişin dengede olabilmesi için tüm bu serbestliklerinin kısıtlanması gerektiğinden
A ve B noktalarında iki mesnet teşkil edilmiştir. Mesnetlerde oluşan tepki kuvvetleri dikkate
alındığında, iki düşey bir yatay olmak üzere toplam üç bilinmeyeni içerdiği görülmektedir. Bu üç
tepki kuvveti, kirişin hareketini engelleyerek, statik durumunu korumasını sağlamaktadır. O halde,
rijit cismin statik durumunu koruyabilmek için gerekli sayıda bağın veya mesnetin bulunduğu
hallerde, rijit cisme tam bağlı, tepkileri dikkate alındığında da –üç bilinmeyeni içeren durumlarda–
statikçe belirli (izostatik) sistemler denilmektedir.
Şu nokta gözden kaçırılmamalıdır ki; rijit bir cisim üzerinde meydana gelen bilinmeyen tepki
kuvvetleri, denge denklemi sayısına eşit olduğu halde cismin hareketi engellenememiş olabilir.
Aşağıdaki şekilde aynı kiriş üç noktadan kayıcı mesnet ile mesnetlenmiş durumdadır. Bu durumda
meydana gelen bilinmeyen tepki kuvvetleri yine üç adettir ve statikçe belirlidir yani kiriş
izostatiktir. Fakat dikkat edileceği üzere, kirişin x ekseni doğrultusundaki hareketi
engellenememiştir. Bu durum şöyle açıklanabilir: Rijit cismin dengesi için, bilinmeyen sayısının
denklem sayısına eşit olması gerek şart olduğu halde yeter değildir. AC kirişine gelen mesnet
tepkileri üç adet olduğu halde kirişin yetersiz bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Denge şartlarının
sağlanabilmesi için, Fx  0 denkleminin de sağlanması gerekmektedir.

y

F2

F1
B

A

F3
C
x

Ay

By

Cy
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Rijit cismin dengesini sağlamak maksadıyla mesnet türlerini çeşitlendirmek mümkündür. Söz
konusu kirişin her iki ucuna da sabit mesnet yerleştirdiğimiz durumu düşünelim.
y

F1

F2

F3
B

A

x

Ax
Bx
Ay

By

A ve B noktalarındaki mesnet tepkileri iki bileşenden meydana gelecektir ve dış yükler altında
toplam dört adet bilinmeyen mesnet tepkisi oluşacaktır. Üç denge denklemi yardımıyla bu dört
bilinmeyeni çözmek mümkün değildir. Bu bilinmeyenleri çözebilmek için rijit cisim kabulünü terk
ederek, cismin şekil değiştirmeleri göz önüne alınarak sonuca varılabilmektedir. Bu yöntem rijit
cisimlerin statiği konularının dışında olup cisimlerin mukavemeti konularına girmektedir. Netice
itibariyle, denklemlerden daha fazla sayıda bilinmeyen içeren cisimlerin denge durumuna statikçe
belirsiz veya hiperstatik denir. Bu duruma bir başka örnek de aşağıdaki AB konsol kirişi üzerinde
verilebilir.
y

A

Ax

F1

F2

F3
B
x

M
Ay

A noktasında ankastre mesnetlenmiş AB kirişi üç adet bilinmeyen tepki kuvvetini kapsar. Bu
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haliyle dengede ve izostatik bir sistem olan kiriş üç denge denklemi yardımıyla çözülebilir ve
mesnet tepkileri hesaplanabilir. Şayet, B noktasına bir kayıcı mesnet yerleştirmiş olsaydık,
bilinmeyen sayısı dört olacağından, kiriş hiperstatik konuma geçecekti. Mesnet türlerini
değiştirerek örnekleri arttırmak mümkündür.
y

F2

F1

F3
B

A

Ax

x

M

By

Ay
Mesnet Tepkilerinin Hesaplanması
Uygulama Sorusu-1

Aşağıdaki şekilde verilen, 6 m açıklığındaki basit kiriş dış kuvvetlerin etkisindedir. Kirişin kendi
ağırlığı ihmal edildiğine göre dış kuvvetlerin etkisindeki kirişin mesnet tepkilerini hesaplayınız.
150 kN

50 kN

100 kN
4

A

B

3

1m

2,5 m

1,5 m

1m

6m

Çözüm:
Çözüme öncelikle, bilinen kuvvetlerle birlikte bilinmeyen mesnet tepkilerini serbest cisim
diyagramı üzerine yerleştirerek başlanır.
150 kN

50 kN

100 kN
y
4

A

B

3

x

Ax
By

Ay
1m

2,5 m

1,5 m

1m

6m
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Toplam bilinmeyen sayısı üç olduğuna göre sistem izostatik ve üç bağımsız denge denklemi
yardımıyla çözülebilir konumdadır.

150 kN

50 kN

80 kN

y

B

A
Ax

60 kN

x

By

Ay
1m

2,5 m

1,5 m

1m

6m

Rijit cisme etkiyen tüm kuvvetler, serbest cisim diyagramında kiriş ekseni üzerinde gösterilir.
Bilinmeyen tepki kuvvetlerinin yönleri tahmin edilemiyorsa, pozitif eksenlerle aynı yönde olacak
şekilde yerleştirebilir. Çözüm sonucunda bulunan tepki kuvvetlerinin işareti, tercih edilen yönün
doğru olup olmadığını da gösterecektir. Bu aşamadan sonra artık denge denklemlerinin
kurulmasına geçilebilir.

Fx  0

Fy  0

M O  0

x ve y eksenlerinde kurulacak denge denklemleri noktadan bağımsız olmakla beraber, moment için
bir nokta tayin etmemiz gerekecektir. Cisim üzerinde herhangi bir noktada toplam moment sıfıra
eşit olacağından nokta seçimi ile ilgili denge denklemi takımını ek denklemlerde arttırabiliriz.
Şöyle ki,

Fx  0

Fy  0

M A  0

(1)

Fx  0

M A  0

M B  0

(2)

M A  0

M B  0

M C  0

(3)

üç farklı denklem takımı ile çözüm yapabiliriz. Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, bizi
en kısa yoldan çözüme götürecek denklem takımı ile hesap yapmaktır. Bu hususu (1) ve (2)
numaralı denklem takımları için ele alırsak, ikinci denklem takımının bizi çözüme daha hızlı
götüreceğini görebiliriz.
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Fx  0



Ax  60  0

Fy  0



Ay  By  80  50  150  0

M A  0



(1*80)  (3,5*50)  (5*150)  (6* By )  0
6* By  845



Ax  60 kN





Ay  By  120

By  140,83kN

Ay  By  120 

Ay  140,83  120
Ay  20,83kN

Birinci denklem takımında x eksenindeki kuvvetlerin toplamından Ax mesnet tepkisinin, eğik
kuvvetin yatay bileşenine eşit ve zıt yönlü olması gerektiği açıkça görülmektedir. İkinci
denklemde, y eksenindeki dış kuvvetlerin toplamı ise Ay+By değerine eşit olacağından ve iki
bilinmeyen içereceğinden, çözüme gitmek için bir denklem daha kurarak bilinmeyenlerden birini
elde etmemiz gerekecektir. A noktasına göre moment alarak yeni bir denklem kurduğumuzda, A
noktasındaki tepkilerin tesir çizgileri A noktasından geçtiği için moment oluşturmayacak ve işleme
girmeyecektir. Dolayısıyla By tepki kuvveti doğrudan elde edilmiş olacaktır. Bu adımdan sonra,
ikinci denklemde bu tepki kuvveti yerine konarak Ay tepki kuvveti de hesaplanabilecektir.
İkinci denklem takımı tercih edilmiş olsaydı, A ve B noktalarında sırasıyla kurulacak moment
denge denklemleriyle bu noktalardaki düşey tepki kuvvetleri doğrudan hesaplanabilecektir.

Fx  0



Ax  60  0

M A  0



(1*80)  (3,5*50)  (5*150)  (6* By )  0
6* By  845

M B  0






Ax  60 kN
By  140,83kN

(6* Ay )  (5*80)  (2,5*50)  (1*150)  0
(6* Ay )  125 

Ay  20,83kN

Sonuçlardan görüleceği üzere, bilinmeyenlerden By tepkisi pozitif çıktığı için seçtiğimiz yön
doğrudur. Fakat Ax ve Ay mesnet tepkilerinin işareti negatif çıktığından, çözüme başlarken
seçtiğimiz yönlerin ters olduğu görülmektedir. Elde ettiğimiz sonuçları serbest cisim diyagramı
üzerinde gösterirsek,
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150 kN

50 kN

80 kN

y

B

A
60 kN

60 kN

x
140,23 kN

20,83 kN
1m

2,5 m

1,5 m

1m

6m

halini alır.

Uygulama Sorusu-2
Önceki örnekteki soruyu, A noktasında ankastre mesnet olması hali için çözünüz.

150 kN

50 kN

100 kN
4

A

3

B
1m

2,5 m

1,5 m

1m

6m

Çözüm:
Bilinen kuvvetlerle birlikte bilinmeyen mesnet tepkilerini serbest cisim diyagramı üzerine
yerleştirerek çözüme başlanır. Bu örnekte de toplam bilinmeyen sayısı üç olduğuna göre sistem
izostatik ve üç bağımsız denge denklemi yardımıyla çözülebilir konumdadır.

y

150 kN

50 kN

80 kN

A
Ax

B

60 kN

M

x

Ay
1m

2,5 m

1,5 m

1m

6m
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Fx  0



Ax  60  0

Fy  0



Ay  80  50  150  0 

M A  0



M  (1*80)  (3,5*50)  (5*150)  0



Ax  60 kN

M  80  175  750 

Ay  120 kN
M  845 kN.m

79

Uygulama Sorusu-3
Kütlesi 400 kg olan bir ağırlık şekildeki gibi bir AO koluna
bağlanmıştır. Kolun kasnak merkezine olan uzaklığı 16
A

cm’dir. Kasnak yarıçapı r =6 cm, BC yayının yay sabiti de

l

k=1250 N/cm’dir. Θ =0 konumunda iken yay gerilmemiş

θ

durumdadır. Yay gerildikten sonra denge konumunu
m

bulunuz.
r

B

O

Çözüm:
Kasnağa bağlı kolun ucuna, A noktasına asılan kütle
dolayısıyla kasnağın saat yönün aksi istikamette döndüğünü

k
C

göz önüne aldığımızda, BC yayı gerilerek (yay sabiti
oranınca) kasnağı saat yönünde döndürmeye çalışan bir
kuvvet uygulayacaktır. Kütlenin ve yayın kasnağa uyguladığı
momentler eşit oluncaya kadar kasnak saat yönünün aksi

A

istikamette dönmeye devam edecektir. Her iki momentte eşit

l

olduğunda kasnak denge konumuna gelmiş olacaktır. Denge

θ

konumunda, kasnak θ kadar döndüğünde yayın s kadar
uzadığını kabul edersek,

W=mg
r

O

s

B

2 r




360



s


180

r

yayın uzama miktarını bulmuş oluruz. Bu uzama miktarı için
yayın kasnağa uyguladığı kuvvet,

Fs=ks
C

F  ks



F


180

kr

olarak elde edilir. O noktasına göre denge denklemi
kurarsak,

M O  0




Wl sin   r (
kr )  0
180
 kr 2
sin  

180 Wl
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eşitliği elde edilir. θ açısını bulabilmek için, değerler yerine konulduktan sonra deneme metodu ile
denklem çözülür,

sin  

3,1415 1250.(62 )

180 4000.16

sin   0, 01227( )
sin   0, 01227  0
θ

sinθ

0.01227*θ

Fark

80.3410000

0.9858237852

0.985784070

3.9715E-05

80.3420000

0.9858267134

0.985796340

3.0373E-05

80.3440000

0.9858325690

0.985820880

1.1689E-05

80.3450000
80.3452511

0.9858354963
0.9858362313

0.985833150
0.985836231

2.3463E-06
3.1766E-10

80.3460000

0.9858384233

0.985845420

-6.9967E-06

80.3470000

0.9858413501

0.985857690

-1.6340E-05

80.3480000

0.9858442765

0.985869960

-2.5683E-05

80.3490000

0.9858472026

0.985882230

-3.5027E-05

80.3500000

0.9858501285

0.985894500

-4.4372E-05

Kasnak kolu, düşey eksenle, yaklaşık θ=80.345° açı yaptığında sistem denge konumuna
gelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bir rijit cismin dengede olabilmesi için o cisme etkiyen dış kuvvet ve
momentlerin toplamının sıfıra eşit olması gerekmektedir. Bu durumda cisimde herhangi bir
ötelenme veya dönme hareketi olmayacaktır.

Cismin denge halini inceleyebilmemiz için ilk adım, cisme etkiyen kuvvetler
sistemini göstereceğimiz serbest cisim diyagramını çizmek olacaktır.

İki boyutlu sistemlerde üç temel mesnet türü vardır. Bunlar, sabit mesnet, kayıcı
mesnet ve ankastre mesnettir.


Düzlemde rijit cisim için denge denklemleri sayısı üçtür:

Fx  0

Fy  0

M O  0


Bağ kuvvetleri veya mesnet tepkilerinin ise üçten fazla olmaması gerekmektedir
ki, bilinmeyenler hesaplanabilsin.

Rijit cismin statik durumunu koruyabilmek için gerekli sayıda bağın veya
mesnetin bulunduğu hallerde, rijit cisme tam bağlı, tepkileri dikkate alındığında da –üç
bilinmeyeni içeren durumlarda– statikçe belirli (izostatik) sistemler denilmektedir.

Denge denklemlerinden daha fazla sayıda bilinmeyen içeren cisimlerin denge
durumuna statikçe belirsiz veya hiperstatik denir.
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Bölüm Soruları
5 kN

A

B
C
8,0
m

2,0 m
L=10,0 m

1) Açıklığı 10,0 m olan basit kirişe, C noktasında 5 kN şiddetinde bir tekil yük etkimektedir.
B mesnedindeki reaksiyon kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1,25 kN

b) 1,0 kN

d) 4,0 kN

e) 5,0 kN

c) 20,0 kN

y

60 kN

x

4
3

A

B
3m

2) Şekilde görülen AB konsol kirişinin serbest
ucuna 60 kN şiddetinde bir kuvvet uygulanmıştır.
Bu yükleme altında kirişin A ankastre mesnetinin
kirişe uyguladığı moment aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 106 kN.m
d) 136 kN.m

b) 112 kN.m
e) 144 kN.m

c) 120 kN.m
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10 kN

B

A

C
8,0
m

2,0 m
10,0 m

3) Şekilde görülen çıkmalı kirişe, C noktasında 10 kN şiddetinde bir tekil yük etkimektedir.
B mesnedindeki reaksiyon kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 8,00 kN

b) -4,0 kN

d) 4,0 kN

e) 2,0 kN

c) -12,5 kN

100 kN
4
3

A

B

4,0 m

6,0 m

2,0 m

4) Uzunluğu 12 m olan AB kirişine, şekilde görüldüğü gibi 100 kN şiddetinde eğik bir kuvvet
etkimektedir. Kirişte, A noktasındaki mesnette oluşan yatay tepki kuvvetini hesaplayınız.

a) -60 kN

b) -80 kN

d) 0

e) +60 kN

c) +80 kN

Cevaplar:
1)d, 2)e, 3)c, 4)e
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5. TAŞIYICI SİSTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Taşıyıcı sistemlerden, Düzlem Kafes Sistemlerin rijitlik kriterleri ve denge şartları
incelenecektir.


Düzlem kafeslerin düğüm noktaları metoduyla çözümü ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?
3)

İç kuvvet nedir?
Düzlem kafes sistemler nasıl oluşturulur ve taşıyıcı sistem olarak avantajları
Düzlem kafes sistemlerin rijitlik kriterleri nelerdir?

4)
Düzlem kafes sistemlerin çubuk elemalarındaki iç kuvvetler düğüm noktası
yöntemi ile nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Düzlemsel kafes sistemlerin
rijit olup olmadıklarını
belirleyebilmek.

İnceleyerek ve problem çözerek

Kafes sitemlerdeki çubuk
kuvvetlerini düğüm noktası
yöntemi ile bulabilmek.

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Kafes sistem



Kafes sistemin rijitliği



İç kuvvet



Çubuk kuvveti
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TAŞIYICI SİSTEMLER
Bu bölüme kadar, dış yükler altındaki tek bir rijit cismin dengesi ile ilgili konular üzerinde durduk.
Pek çok parçadan oluşan rijit sistemlerin dengesi ise bu bölümde ele alınacaktır. Taşıyıcı sistemler,
üzerine etkiyen yükleri emniyetli bir şekilde zemine veya mesnetlerine aktaran yapılardır. Bu
kuvvet aktarımının öngörülen şekilde olabilmesi ve sistem bütünlüğünün sağlanabilmesi için dış
yükler etkisindeki sistem elemanlarını bir arada tutan kuvvetlerinin yani iç kuvvetlerin de
bilinmesini gerektirir. İç kuvvetlerin hesaplanması taşıyıcı sistemin tasarlanması için de önem arz
eden konuların başında gelmektedir. İç kuvvetleri hesaplanmış bir taşıyıcı sistemde, sistemi
oluşturan parçaların kesitleri ve bu parçaları birbirine bağlayan birleşim elemanları da doğru bir
şekilde tayin edilebilir.
İç kuvvet nedir? Rijit cismi oluşturan noktaları bir arada tutan kuvvetlerdir. Eğer rijit cisim yapı
bakımından birden fazla parçadan oluşuyorsa, bu parçaları bir arada tutan kuvvetler de iç kuvvet
olarak tanımlanır.
Bu ders kapsamında, bir önceki derste de bahsettiğimiz üzere yalnızca izostatik sistemleri
inceleyeceğiz. Hiperstatik ve karmaşık taşıyıcı sistemler ele alınmayacaktır. İç kuvvetlerin
hesaplanabilmesi için cismin denge halinden ve denge denklemlerinden faydalanılacaktır.
Dolayısıyla rijit cisimlerin statiğinde kullandığımız üç bağımsız denge şartımız, bu problemleri
çözmekte de bize yardımcı olacaktır.

Düzlem Kafes Sistemler
Kafes sistemler mühendislik sistemlerinin başlıca tiplerindendir. Doğru eksenli çubukların düğüm
noktası adı verilen birleşim noktalarında mafsallı olarak birbirine bağlanması ile teşkil edilir. Pek
çok parçadan meydana gelen ve bir bütün olarak davranan bu yapı sistemine kafes sistem adı
verilir. Mühendislikte geniş kullanım sahası vardır. Köprü, bina, çatı makası vs. yapılarda pratik
ve ekonomik çözümler verir. Uç uça bağlanan mafsallı çubuklardan oluştuğu için tüm çubuklar
yalnızca eksenel kuvvet taşırlar ve kendi ağırlıkları haricinde eğilme etkisinde kalmazlar. Dış
yükler sisteme düğüm noktaları üzerinden aktarılır. Bu sayede bütün kuvvetlerin; dış ve iç
kuvvetlerin tek bir noktada, düğüm noktasında kesişmesi sağlanmış olur.
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Basit Kafes Sistemler ve Rijitlik Kriteri
Düzlemde birbirlerine mafsallarla bağlanmış dört çubuktan oluşan kafes sistemi göz önüne alalım.
Bir kafes sistemin hesabına geçmeden önce kafes kirişin üzerine gelen dış yükleri taşıyabilecek
yapıda olup olmadığına bakmak gerekir. Bunun için de çubuklar arasındaki bağların yeter olup
olmadığını incelemek gerekir. Bir kafes sistemin nasıl kurulduğu bilinirse çözümünü anlamak da
kolaylaşacaktır.
F

F

(a)

F

F

(b)

F

(c)

F

Şekil 1. (a) Oynak (eksik bağlı), (b) Tam bağlı, (c) çok bağlı

Yukarıdaki şekilde, (a)’daki kafes sisteme herhangi bir dış yük uygulandığında, sistem ilk biçimini
kaybedecektir ve aşırı deformasyon yaparak hareket etmeye başlayacaktır. Sistem elemanları
birbirine göre oynak olacaktır. Dolayısıyla bu kafes sistemde iç bağ eksiktir ve bu dört çubuk
aralarında eksik bağlıdır. Böyle sistemlere mekanizma adı verilir ve makine mühendisliğinde
hareketlerin dönüştürülmesinde kullanılır. Halbuki (b)’de verilen şekildeki gibi köşe noktaları
arasına ilave edilen bir çubuk, bu sistemi mekanizma olmaktan çıkaracak ve içten tam bağlı kafes
sistem haline getirmiş olacaktır. Eğer (c)’deki gibi köşe noktaları arasına bir çubuk daha ilave
olunursa, sistem lüzumundan daha fazla bağlanmış olacağından, kafes sisteme fazla bağlı
denilecektir. Bu iki hal için de, şekil (b) ve (c), tek deformasyon şekli sistem elemanlarının küçük
boy değişimlerinden ibaret olacaktır. Bu şekilde tam veya fazla bağlı kafes sistemlere, sistemin
mekanizma durumuna geçmeyeceğini ve dış yükler altında çökmeyeceğini belirtmek üzere rijit
kafes sistem adı verilir.
Tam bağlı yapıda, dikdörtgen formdaki kafes sistemi çapraz bir çubuk ilavesiyle iki üçgene
ayırmış olduk. Elde edilen bu üçgen form kafes sistemlerde baz formu oluşturur. Baz üçgene iki
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çubuk ilavesiyle elde edilen kafes sistemlere de basit kafes sistem adı verilir. Bu şekilde elde edilen
sistemler tam bağlı kafes sistemler olur.

B

D

B

A

C

A

(a)

C
(b)

Şekil 2. Baz üçgen (a), basit kafes sistem (b)

Yukarıda Şekil 2(a)’daki ABC baz üçgenine baktığımızda, üç düğüm noktası ve üç çubuk
bulunduğunu görürüz. (b)’deki şekle baktığımızda ise D noktasının ilavesiyle dört düğüm noktası
ve beş çubuk görürüz. Baz üçgene iki çubuk ve bir düğüm noktası ilave edilmiştir. Her iki çubuk
eklendiğinde düğüm noktalarının bir arttığını düşünürsek, n düğüm noktası sayısını göstermek
üzere, bir basit kafes sistemde toplam çubuk sayısı,
m=2n-3
olarak elde edilir. Bir kafes sistemin tam bağlılığı için bu iki kriter esas rolü oynar. Düğüm noktası
sayısı n ve bunları bağlayan çubuk adedi m. Eğer çubuk sayısı (2n-3) değerinden az olursa,
m<2n-3
Şekil 1(a)’daki gibi eksik bağlı yani kendi arasında rijit olmayan kafes sistem olduğunu verir. Eğer
çubuk sayısı (2n-3) değerinden fazla olur ve
m>2n-3
şartını gerçeklerse, bu durumda Şekil 1(c)’deki gibi fazla bağlı sistemi ifade eder ki, böyle
sistemler de kendi içerisinde rijit sayılır.
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Rijit cismin dengesinden hatırlayacağımız üzere; kendi içerisinde tam bağlı kafes sistemlere
izostatik kafes sistemler, fazla bağlı kafes sistemlere de hiperstatik kafes sistemler de
denilmektedir. Bir kafes sistemin statikçe belirli olabilmesi için denge denklemleri vasıtasıyla
çözülebilmesi gerekir. İç kuvvetleri yani çubuk kuvvetlerini ve dış yükleri dikkate aldığımızda,
düğüm noktalarında kesiştiklerini görürüz. Aynı noktada kesişen kuvvetlerin denge şartı iki adet
olduğundan ve kafes sistemde de n adet düğüm noktası bulunduğundan, denge denklemlerinin
sayısı 2n eder. Yalnız bu denklemlerin hepsi aralarında lineer olarak bağımsız değildir. Dış
kuvvetlerin yanı sıra düğüm noktalarındaki mesnetlerinde bilinmeyen tepki kuvvetlerini kapsar.
İzostatik bir sistemde 3 adet mesnet reaksiyonu meydana geleceğinden, bu sayıyı toplam denklem
adedinden düşersek, 2n-3 değerini elde etmiş oluruz. Görüleceği üzere içten tam bağlı kafes aynı
zamanda izostatiklik şartını da sağlamaktadır. 2n-3 adet denklem yardımıyla çözülebilen kafes
sitemlere aynı zamanda içten izostatik kafes sistemler adı da verilir. Kafes sistemin mesnet
reaksiyonlarının 3 adet olduğu kabul edildiğinden, mesnet şartlarında herhangi bir değişiklik
durumunda, mesnet tepkilerinin 3’ten fazla olması halinde kafes sistem dıştan hiperstatik konuma
geçecektir.

P

P

B

P

C

B

D

A
E

P

A

C

D
E

Şekil 3. İçten ve dıştan izostatik kafes sistem (sol), içten izostatik, dıştan hiperstatik kafes sistem (sağ)

Yukarıda Şekil 3’te verilen kafes sistemde 5 düğüm noktası, 7 çubuk bulunmaktadır. m=2n-3
eşitliği (7=(2x5)-3) sağlandığı için kafes sistem içten izostatiktir. Soldaki şekilde A noktasında
sabit, D noktasında kayıcı mesnet bulunduğu için kafes sistemde üç adet bilinmeyen mesnet tepkisi
mevcuttur. Bu kafes sistem aynı zamanda dıştan izostatiktir. Fakat sağdaki şekilde, A ve D
noktalarında sabit mesnet bulunduğundan dört adet mesnet tepkisi meydana geleceği için bu rijit
kafes sistem dıştan hiperstatik konuma geçmiştir. Dıştan hiperstatiklik derecesi ise 1’dir.
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Kafes sistemlerde, çubuk kuvvetlerinin hesabı için denge şartlarından faydalanılır. İzostatik bir
kafes sistemin çözümü için çubuk sayısı kadar denge denklemi elde etmek gerekir. Buradaki
önemli nokta, çok sayıdaki bilinmeyene eşit sayıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü, iki
veya üç bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümüne indirgeyerek bulmaktır. Bu amaçla, kafes
sistemlerin çözümü için iki genel yöntem vardır. Bunlar, düğüm noktaları metodu ve kesim
metodu’dur.

Düğüm Noktaları Metodu
Yöntemin esası, doğrultuları bir noktada kesişen dış ve iç kuvvetlerin dengesi üzerine kuruludur.
Kafes sistemlerin, birbirine mafsallarla bağlanmış eksenel normal kuvvet aktaran taşıyıcı sistemler
olarak ele alındığından bahsetmiştik. Birbirine mafsallarla bağlı bu sistemin elemanları birbirinden
ayrılabilir ve her çubuk ve her düğüm noktası için de serbest cisim diyagramı çizilebilir. Bu şekilde
çubuklar veya düğüm noktaları için denge denklemi kurmak mümkün hale gelir. Düzlemde bir
noktada kesişen kuvvetlerin denge şartı iki adet olduğundan, bu yöntemde çözüme başlayabilmek
için, en fazla iki bilinmeyen içeren yani, iki çubuklu düğüm noktalarından hesaba başlamak
gerekir.

Fx  0

Fy  0

Kafes sistemin tamamı dengede olduğundan, kafes sitemi oluşturan her unsur, mafsallar ve
çubuklar da dengede bulunmalıdır. Kafes sistemde n adet mafsal varsa 2n-3 adet denge denklemi
olacaktır. Her düğüm noktasında denge şartının sağlanabilmesi için kuvvetler çokgeni kurulacak
olursa, kapalı bir çokgen elde etmemiz gerekecektir.
Kafes sistemi düğüm noktaları metodu ile incelemek için her düğüm noktasını ayrı ayrı ele alarak
tüm sistemin serbest cisim diyagramı çizilir. Serbest cisim diyagramı çizilirken çubukların düğüm
noktalarına ve düğüm noktalarının çubuklara uyguladıkları kuvvetler, Newton’un üçüncü kanunu
ile uygunluk halindedir. Yalnızca eksenel normal kuvvet aktaran bu yapı sisteminde, birbiri ile
temasta olan cisimlerin arasındaki etki ve tepki kuvvetleri, aynı şiddette, aynı tesir çizgisi üzerinde
ve zıt yönlü olacaktır. Serbest cisim diyagramına bilinmeyen çubuk kuvvetleri çizilirken,
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kuvvetlerin yönü cisimden veya çubuktan uzaklaşacak şekilde çizildiğinde pozitif kabul edilir.
Diğer bir deyişle, çubukta çekme oluşturan eksenel kuvvet pozitif, basınç oluşturan eksenel kuvvet
de negatiftir. Etki ve tepki kuvvetlerinin eşit ve zıt yönlü olması prensibince, birbiriyle temasta
olan

çubuk

ve

düğüm

noktasındaki

kuvvetler

birbirlerini

sıfırlayacak

şekilde

konumlandırılmalıdır. Aşağıdaki şekilde, iç kuvvetlerin çubuk ve düğüm noktalarındaki konumları
görülmektedir. Düğüm noktaları metoduyla hesap yaparken, bilinmeyen çubuk kuvvetlerinin her
zaman pozitif yönde yani çekme kuvveti oluşturacak yönde yerleştirilmesi pratik olacaktır. Hesap
neticesinde çıkacak kuvvetin işareti bize seçtiğimiz yönün doğru olup olmadığını gösterecektir.
Çubuğun denge şartını sağlayabilmesi için çubuk kuvvetinin, çubuğun her iki ucunda da aynı
olması gerekmektedir.
P

P

B

C

D

A
E
Ax
Dy

Ay
Şekil 4. Kafes sistemde meydan gelen iç kuvvetlerin gösterimi.

Kafes sistemin tamamı dengede olduğundan, iç kuvvetlerden bağımsız olarak mesnet tepkileri
bulunabilir. Yukarıdaki şekilde verilen iç kuvvetler ve mesnet tepkilerine ait denklemler
birbirinden bağımsız değildir. Her düğüm noktasında kurabileceğimiz iki denge denklemi
mevcuttur. Çözüme başlayabilmek için en fazla iki bilinmeyen ihtiva eden bir düğüm noktası
seçilmelidir. Yukarıdaki şekilde, A ve E düğüm noktalarında 4, B, C ve D düğüm noktalarında ise
3 bilinmeyen kuvvet vardır. Dolayısıyla ilk olarak rijit sistemin dengesinden, tüm kafes sistemin
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mesnet tepkileri bulunmak suretiyle A ve D noktalarındaki bilinmeyen sayısı azaltılabilir. Mesnet
tepkileri bulunduktan sonra A ve D noktasında ikişer adet bilinmeyen olarak çubuk kuvveti
kalacaktır. Böylelikle, iki bilinmeyen çubuk kuvveti içeren düğüm noktasından çözüme
başlanabilir. Düğüm noktaları metoduyla çubuk kuvvetlerini bulabilmek için her düğüm noktası
teker teker ele alınmalı ve iç kuvvetler hesaplanmalıdır. Örneğin E düğüm noktasına bağlanan dört
çubuk olduğu için bu düğüm noktasında denge denklemi kurarak hesap yaptığımızda en az iki
çubuk kuvvetinin daha önce bulunmuş olması gerekir ki, iki denge denklemi Fx  0, Fy  0
yardımıyla kalan iki çubuk kuvveti de bulunabilsin.
Uygulama Sorusu -1
Yandaki

şekilde

görülen,

6

m

açıklığındaki kafes kirişe, B ve C
noktalarında 10 kN’luk düşey kuvvet
etkimektedir. Kafes sistemin çubuk
kuvvetlerini

düğüm

noktaları

metoduyla bulunuz.
Çözüm
Öncelikle, rijit cismin dengesinden
mesnet

tepkilerinin

bulunmasıyla

çözüme başlanır.
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Fx  0
1,5 m



Ax  0

1,5 m

3m

10 kN

Fy  0

10 kN

B

Ay  Dy  10  10  0

C

Ay  Dy  20

2,6 m

M A  0
D

A
E

Ax
3m

Ay

(1,5*10)  (4,5*10)  (6* Dy )  0
6* Dy  60

3m
6m

Dy



Dy  10 kN

Ay  Dy  20 

Ay  10  10
Ay  10 kN

A düğüm noktasında denge denklemleri:

Fx  0 

FAB
A

FAE   FAB cos 60

60°

FAE

Ax

Ax  FAE  FAB cos 60  0

Fy  0 

Ay  FAB sin 60  0
FAB sin 60   Ay

Ay

FAB sin 60  10
FAB  11,55 kN ( Basınç)
FAE   FAB cos 60
FAE  (11,55) cos 60
FAE  5, 77 kN (Çekme)
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B düğüm noktasında denge denklemleri:
P
B

FBC

60°
60°

FBA

FBE

FBA

FAB

E düğüm noktasında denge denklemleri:

FEB
60°
60°

FEA

Fx  0 

FEC

BE ve AE çubuğunun dengesinden
FEB  FBE  0

60°

FED

E

FED  FEA  FEC cos 60  FEB cos 60  0

FEA  FAE  5, 77 kN
FED  5, 77  FEC cos 60  0  0
FED  FEC cos 60  5, 77 kN

FBE

Fy  0 

FEC sin 60  FEB sin 60  0
FEC sin 60  FEB sin 60
FEC  0

FEB

FED  FEC cos 60  5, 77 kN
FED  5, 77 kN (Çekme)
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C düğüm noktasında denge denklemleri:
Kafes sistem ve yükleme simetrik olduğu için bulunan iç kuvvetler de simetrik olacaktır.
Simetriden faydalanarak, FCD = FAB diyebiliriz.
Sonuçların kafes sistem üzerinde gösterilmesi:
1,5 m

1,5 m

3m

10 kN

10 kN

-5,77 kN

B

C

2,6 m

D

A
5,77 kN
10 kN

E

3m

5,77 kN
3m

10 kN

6m
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kafes sistemler mühendislik sistemlerinin başlıca tiplerindendir. Doğru eksenli
çubukların düğüm noktası adı verilen birleşim noktalarında mafsallı olarak birbirine bağlanması
ile teşkil edilir.

Kafes sistemler uç uca bağlanan mafsallı çubuklardan oluştuğu için tüm çubuklar
yalnızca eksenel kuvvet taşırlar ve kendi ağırlıkları haricinde eğilme etkisinde kalmazlar.

Kendi içerisinde tam bağlı kafes sistemlere izostatik kafes sistemler, fazla bağlı
kafes sistemlere de hiperstatik kafes sistemler de denilmektedir.

Kafes sistemi düğüm noktaları metodu ile incelemek için her düğüm noktasını
ayrı ayrı ele alarak tüm sistemin serbest cisim diyagramı çizilir.

Yalnızca eksenel normal kuvvet aktaran bu yapı sisteminde, birbiri ile temasta
olan cisimlerin arasındaki etki ve tepki kuvvetleri, aynı şiddette, aynı tesir çizgisi üzerinde ve zıt
yönlü olacaktır.

Çubukta çekme oluşturan eksenel kuvvet pozitif, basınç oluşturan eksenel kuvvet
de negatiftir.

Etki ve tepki kuvvetlerinin eşit ve zıt yönlü olması prensibince, birbiriyle temasta
olan çubuk ve düğüm noktasındaki kuvvetler birbirlerini sıfırlayacak şekilde
konumlandırılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Şekilde görülen kafes kiriş …
a)

Dıştan

1.

Dereceden

hiperstatik,

içten

izostatiktir.
b) Dıştan ve içten izostatiktir.
c) Dıştan izostatik fakat içten 1. Dereceden
hiperstatiktir.
d) Dıştan ve içten hiperstatiktir.
e) Dıştan izostatik fakat içten 2. Dereceden
hiperstatiktir.

P

B
2) Şekilde görülen kafes kirişe, B noktasında P yükü

60°

etkimektedir.

AC

çubuğundaki

iç

kuvvet

aşağıdakilerden hangisidir.
60°

60°

A

C
6m

a) FAC  

P
2 cos 30

d) FAC  P sin 60

b) FAC  

P
cos30
2

c) FAC 

P
tan 30
2

e) FAC  0
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2m

A

3) Geometrisi ve yükleme durumu şekilde verilen
kafes sistemin AB çubuğundaki kuvvet nedir?

B

a) 7 kN
d) 15 kN

10 kN

2m

b) 10 kN
e) 15 kN

c) 12 kN

D
10 kN
C

400 kN

B

A

2,25 m

4. Şekildeki gibi yüklenmiş ve
mesnetlenmiş kafes sistemde
CF elemanına gelen kuvvet

400 kN

D

C

aşağıdakilerden hangisidir?
2,25 m

F

E
3,0 m

a) 600 kN

b) 750 kN

d) 1000 kN

e) 1250 kN

c) 800 kN
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10 kN

5) Geometrisi ve yükleme durumu
şekilde verilen kafes sistemin CB
çubuğundaki kuvvet nedir?

10 kN

D

E
2m

A

B
C
2m

2m

2m

a) 7 kN
b) 10 kN
c) 12 kN
d) 15 kN
e) 15 kN

2m

Cevaplar:
1)b, 2)c, 3)b, 4)d, 5)b
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6. TAŞIYICI SİSTEMLER (devamı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Taşıyıcı sistemlerden, Düzlem Kafes Sistemlerin kesim metoduyla çözümü ele
alınacaktır.


Taşıyıcı çerçeve sistemlerin tanımı yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Düzlem kafes sitemlerdeki çubuk kuvvetleri kesim metodu ile nasıl bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kafes sitemlerdeki çubuk
kuvvetlerini kesim yöntemi
ile bulabilmek.

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Çubuk kuvveti



Kesim yöntemi



Çerçeveler
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TAŞIYICI SİSTEMLER (devamı)
Düzlem Kafes Sistemler (Devamı)
Özel Yükleme Durumlarındaki Düğüm Noktaları
Aynı doğrultuda bulunan çubuk kuvvetlerinin, eğer o noktadaki denge durumunu etkileyecek
başka bir çubuk veya dış yük olmaması halinde, birbirine eşit olması gerekir. Örnek 7’de verilen
kafes kirişte, BE ve CE çubuklarının iç kuvveti sıfır çıkmıştır. Bu durum, sıfır kuvvet çubuklarının
gereksiz olduğu anlamına gelmemektedir. Bu çubuklar, verilen yükleme durumu için kuvvet
almamakla beraber, sistemin kendi ağırlığından dolayı şekil değiştirmemesi ve biçimini muhafaza
etmesi için gerekli olan çubuklardır. Sıfır kuvvet çubukları, yapı sistemlerinde stabiliteyi sağlamak
amacıyla kullanılsa da bazı durumlarda farklı yük kombinasyonlarında kuvvet alma ihtimalleri
bulunmaktadır.
P

P

P

C

B

D

E

A
F

G

Kesim Metodu
Düzlem kafes sistemlerin çözümü için kullanılan temel yöntemlerden ikincisi kesim metodu’dur.
Düğüm noktaları metodu tüm çubuk kuvvetlerinin bulunması gerektiğinde tercih edilen
yöntemlerden biridir. Fakat bazı çubukların iç kuvvetlerinin belirlenmesi istendiğinde, tüm düğüm
noktalarının serbest cisim olarak ele alınıp her düğüm noktasında denge denklemi kurularak
istenilen çubuğun iç kuvvetini hesaplamak, pratik bir yöntem değildir. Örneğin yukarıdaki şekilde
verilen kafes kirişte CF çubuğundaki iç kuvveti hesaplamak istersek, A ve B düğüm noktalarında
denge denklemi kurarak FAF ve FBF çubuk kuvvetlerini bulduktan sonra F düğüm noktasında denge
denklemi kurmak suretiyle, CF çubuğunun iç kuvvetini hesaplamamız mümkün olacaktı. Buna
mukabil, kafes sistemi birçok düğüm noktasından oluşan rijit bir sistem olarak ele alıp, rijit cismin
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dengede olması gereğinden hareketle, bu sistemi izafi olarak iki parçaya ayırdığımız takdirde her
iki kısmının da dengede olması gerekecektir. Bu ayırma işlemi esnasında, ayrılan parçaların
dengede kalmasını sağlayan çubukların iç kuvvetlerinin dış yük olarak sisteme etkimesi şartıyla,
her iki kısmı da bir serbest cisim olarak ele alabiliriz. Elde edilen iki parçadan herhangi biri,
kesilen çubuklar kaldırılıp çubuk kuvvetleri dış yük olarak düğüm noktalarına etki edilmek
suretiyle bir serbest cisim olarak kullanılabilir. Bu yönteme kesim metodu adı verilir.
P

P

P

P

a

B

C

B

D

A
E

a

C

D

A
E

Yukarıdaki şekilde, a-a hattından kesilerek iki rijit sisteme ayrılmış bir kafes kiriş görülmektedir.
Kesilen BC, EC ve ED çubuklarındaki iç kuvvetler, dış yük olarak her iki rijit cisme de
etkitilmiştir. Kafes sistemi bir arada tutan bu iç kuvvetler ile ikiye ayrılan parçaların dengesi
sağlanmış olacaktır. Bu sayede kesilen parçalar üzerinde yazılacak denge denklemleri ile
bilinmeyen iç kuvvetlerin hesaplanması mümkün hale gelmektedir. Burada gözden kaçırılmaması
gereken nokta, kesim hattı belirlenirken en fazla kaç çubuğun kesilebileceğidir. Bu yöntemde,
düğüm noktaları metodundan farklı olarak, serbest cisim diyagramı üzerindeki bilinen ve
bilinmeyen kuvvetler bir noktada kesişen kuvvetler değildir. Dolayısıyla, rijit cismin denge
problemi çözülürken ek bir denklem daha yazmak mümkün olacaktır.

Fx  0

Fy  0

M o  0

Bir düğüm noktasındaki kuvvetlerin, başka bir noktada oluşturduğu momentin de sıfır olması
şartının denklem takımına ilavesiyle, üç bilinmeyen içeren kuvvet sistemlerini incelemek mümkün
olacaktır. Diğer bir deyişle, kesim metodu ile çubuk kuvvetlerinin belirlenebilmesi için kesim
hattında en fazla üç çubuk olması gerekir ki, üç bağımsız denge denklemi yardımıyla bu
bilinmeyen iç kuvvetler hesaplanabilsin. Kaldırılan çubukların basınca mı yoksa çekmeye mi
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çalıştığı bilinmediği için, çubuk kuvvetleri çekmeye çalışıyormuş gibi serbest cisimden
uzaklaşacak şekilde yerleştirilir. Hesap sonucunda, kuvvetin işareti doğru yönü tayin edecektir.
Çerçeveler
Kafes sistemlerde, mafsallı birleşimlerden oluşan ve eksenel normal kuvvet taşıyan sistemleri göz
önüne aldık. Eksenel normal kuvvet, çubuk ekseni boyunca etkiyen iç kuvvet idi. Taşıyıcı sistem
elemanları eğer düğüm noktaları haricinde başka kuvvetlerin etkisinde ise eksenel kuvvetin yanı
sıra çubuk üzerinde de bulunan kuvvetlerin etkisi de göz önüne alınmalıdır. Söz konusu kuvvetler
elemanların ekseni doğrultusunda etkimez ve doğrultusu bilinmeyebilir. Dolayısıyla bu kuvvetler
iki bileşenleri ile gösterilmelidir. Serbest cisim diyagramında tüm bu tesirler göz önüne
alınmalıdır. Taşıyıcı sistemi oluşturan elemanlar, yalnız eksenel kuvvetin etkisinde olmamakla
beraber, kesme kuvveti ve eğilme momenti gibi iç kuvvetleri de barındırır. Çerçevelerin statikçe
belirli olabilmesi için üç denge denklemi yardımıyla çözülebilir olması gerekir.

P

A

B

C
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Uygulama Sorusu -1

1,5 m

3m

1,5 m

10 kN

10 kN

B

C
Yandaki

2,6 m

şekilde

görülen,

6

m

açıklığındaki kafes kirişe, B ve C

D

A
E
3m

noktalarında 10 kN’luk düşey kuvvet
etkimektedir. Kafes sistemde BC, EC
ve ED çubuk kuvvetlerini kesim

3m

metoduyla bulunuz.

6m

Çözüm:
1,5 m

Öncelikle, rijit cismin dengesinden

1,5 m

3m

10 kN

mesnet

10 kN
a

B

tepkilerinin

bulunmasıyla

çözüme başlanır.

C

2,6 m

D

A
E

Ax
Ay

3m

a
3m

6m

Dy
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Fx  0
10 kN



Ax  0

10 kN

Fy  0

a

B

C

Ay  Dy  10  10  0
Ay  Dy  20
M A  0

D

A

a

E

(1,5*10)  (4,5*10)  (6* Dy )  0

Ay

6* Dy  60

Dy

10 kN

10 kN

B



Dy  10 kN

Ay  Dy  20 

Ay  10  10
Ay  10 kN

C

D

A
E

Dy

Ay
1,5 m

3m

10 kN
FBC

C
FEC

2,6 m

B

60°

A

FED

E
Ay

3m

1,5 m
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Fx  0

a-a hattından kesilen kafes kirişin
sol parçasında denge denklemlerini yazarsak,

FBC  FED  FEC cos 60  0
Fy  0
Ay  FEC sin 60  10  0
10  FEC sin 60  10  0
FEC  0
M C  0
(2, 6* FED )  (3*10)  (4,5* Ay )  0
2, 6* FED  45  30
FED  5, 77 kN (Çekme)
FBC  FED  FEC cos 60  0
FBC  5, 77  0  0
FBC  5, 77 kN ( Basınç)

1,5 m

Sonuçlarını elde ederiz. Görüleceği

10 kN

noktaları

çözümde

elde

metoduyla
ettiğimiz

çubuk uç kuvvetleriyle aynı değerleri

FCE

bulmuş olduk. Bu üç çubuk kuvvetini, a-

60°

E

düğüm

yaptığımız

C

FCB
2,6 m

üzere,

D

parçası üzerinden de hesaplayabiliriz.

FDE
3m

a hattından kesilen kafes sistemin sağ

Dy
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Fx  0
 FCB  FDE  FCE cos 60  0
Fy  0
Dy  FCE sin 60  10  0



10  FCE sin 60  10  0



FCE  0

M E  0
(2, 6* FCB )  (1,5*10)  (3* Dy )  0
2, 6* FCB  15  30  15



FCB  5, 77 kN ( Basınç)

 FCB  FDE  FCE cos 60  0 

(5, 77)  FDE  0  0 

FDE  5, 77 kN (Çekme)

Uygulama Sorusu -2

1,5 m

1,5 m

3m

Yandaki

şekilde

görülen,

6

m

açıklığındaki kafes kirişe, E noktasında
B

C

20

kN’luk

bir

düşey

kuvvet

etkimektedir. Kafes sistemdeki tüm

2,6 m

çubuk kuvvetlerini bulunuz.
D

A
E

20 kN

3m

3m

6m
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sıfır kuvvet çubukları verilen yükleme durumu için kuvvet almamakla beraber,
sistemin kendi ağırlığından dolayı şekil değiştirmemesi ve biçimini muhafaza etmesi için gerekli
olan çubuklardır.

metodu’dur.

Düzlem kafes sistemlerin çözümü için kullanılan temel yöntemlerden ikincisi kesim


Kafes sistemi izafi olarak iki parçaya ayırdığımız takdirde her iki kısmının da
dengede olması gerekecektir. Ayrılan parçaların dengede kalmasını sağlayan çubukların iç
kuvvetlerinin dış yük olarak sisteme etkimesi şartıyla, her iki kısmı da bir serbest cisim olarak ele
alabiliriz. Bu yönteme kesim metodu adı verilir.
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Bölüm Soruları
5. Bölümde verilen soruları kesim yöntemi ile çözünüz.
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7. TAŞIYICI SİSTEMLER (devamı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Kirişlerde meydana gelen iç kuvvetlerin bulunması anlatılmıştır.



Kirişlerdeki iç kuvvetlerin kesit tesiri diyagramında gösterilişi ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kitişlerde ne tür iç kuvvetler oluşur?
2) Kiriş türleri nelerdir?
3) Kirişlerdeki iç kuvvetler nasıl bulunur?
4) Bulunan iç kuvvetler kesit tesiri diyagramı üzerine nasıl çizilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Düzlemsel kirişlerin mesnet
tepkilerini ve kirişin herhangi
bir noktasındaki iç kuvvetleri
bulabilmek.

İnceleyerek ve problem çözerek

Kirişlerdeki eksenel kuvvet,
kesme kuvveti ve eğilme
momenti diyagramlarını
çizebilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Basit kiriş



Konsol kiriş



Sürekli kiriş



Kesit tesiri



Eksenel kuvvet



Eğilme momenti



Kesme kuvveti



Kesit tesiri diyagramı
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Kirişlerdeki Kuvvetler
Taşıyıcı sistemi kafes sistemden oluşan yapılarda yalnızca eksenel kuvvetler meydana
gelmektedir. Bu durum aynı zamanda, uçları mafsallı çubuk elemanın uç noktalarından tekil
kuvvetlerle yüklenmesi durumunda meydana gelmekteydi. Çubuk uçlarındaki kuvvetlerden dolayı
herhangi bir eğilme etkisi oluşmamaktaydı. Ancak bir çubuk elemana, ekseni boyunca, eksenine
paralel olmayan yüklerin uygulanması halinde ise çubukta ilave tesirlerin meydan gelmesi
kaçınılmaz olacaktır. Bu şekilde, çubuk ekseni boyunca, çubuk eksenine dik veya eğik etkiyen
yükleri taşıyabilen sistem elemanlarında kiriş adı verilmektedir. Kirişler genellikle uzun, doğrusal
ve prizmatik çubuklardır. İfade edilen tarzda dış kuvvetlerle yüklenmiş bir kirişte, eksenel kuvvetin
yanı sıra, kesme kuvveti ve eğilme momenti olarak ifade edilen iç kuvvetler de meydana
gelmektedir. Dış yükün kiriş eksenine dik etkidiği durumlarda, yükün kiriş ekseni doğrultusunda
dik bileşeni olmayacağı için eksenel kuvvet meydana getirmeyecektir. Dolayısıyla bu tarz
yüklenmiş kirişlerde eksenel kuvvet ihmal edilebilmektedir. Dersimiz kapsamında rijit cisimlerin
statiği konuları içerisinde, kirişlerde oluşan iç kuvvetlerin hesabı ele alınacak olup mukavemet
konularına giren, kirişlerde yüklemeden dolayı meydana gelen şekil değiştirmeler ve kesit seçimi
(boyutlandırılması) incelenmeyecektir.

Kiriş Türleri
İki boyutlu sistemlerde mesnetlenme durumuna göre kiriş türlerini adlandırmak mümkündür.
Taşıyıcı elemanın mesnet şartları aynı zamanda kirişin statikçe belirli ve belirsiz olma durumunu
belirler. İzostatik kirişlere en temel örnek, bir ucunda sabit diğer ucunda kayıcı mesnet bulunan ve
basit kiriş denilen türü verilebilir. Mesnet türleri dikkate alındığında üç tepki kuvveti barındırdığı
için kiriş izostatik olarak nitelendirilebilecektir. Şekil 1-b’de görülen diğer bir kiriş türü de çıkmalı
kiriştir. Burada mesnet türleri değiştirilmeden, kirişin bir ucu mesnet dışına taşırılmıştır. Basit
kirişe benzer şekilde üç bilinmeyen mesnet tepkisi içereceği için bu kiriş de izostatik olacaktır.
İzostatik kirişe diğer bir örnek de konsol kiriş verilebilir. Şekil 1-c’de görüleceği üzere, bir ucu
ankastre mesnetli diğer ucu serbest olan kiriş de üç mesnet tepkisi içerecektir.
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F2

F1

F3
B

A

L
(a) Basit kiriş
F2

F1

F4

F3
B

A

L
(b) Çıkmalı kiriş
F2

F1

F3

A
B

L
(c) Konsol kiriş
Şekil 5. İzostatik kiriş türleri

Mesnet türleri değiştirilerek Şekil 2’deki gibi hiperstatik kirişler elde edilebilir. Bu kirişlerin
mesnet tepkileri üç’ten fazla olduğu için, sonuçların serbest cisim diyagramı vasıtasıyla elde
edilemeyeceği açıktır. Çözümün yapılabilmesi için kirişin eğilme mukavemeti ili ilgili
özelliklerinde dikkate alınması gerekir.
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F2

F1

F3
B

A

L1

C

L2

(a) Sürekli kiriş
F2

F1

F4

F3
B

A

L
(b) Bir ucu ankastre diğer ucu kayıcı mafsallı çıkmalı kiriş
F2

F1

F3

A

B

L
(c) İki ucu ankastre kiriş
Şekil 6. Hiperstatik kiriş türleri

Yukarıda verilen kiriş örneklerinde, mesnetler arasında L ile gösterilen uzunluğa, kiriş açıklığı adı
verilir. Kirşlerde açıklık yükleri, tekil yükler veya yayılı yükler olmak üzere iki şekilde ele alınır.
Bir kiriş yalnız tekil yük ile veya yayılı yük ile yüklenmiş olabileceği gibi bu ikisinin karışımı olan
yükleme durumu ile de yüklenmiş olabilir. Yayılı yük, kiriş boyunca sabit şiddette etkiyorsa
düzgün yayılı yük adı verilir.

Kirişlerde İç Kuvvetler
Dış yüklerden dolayı kirişlerde oluşan iç kuvvetler üçe ayrılmaktadır. Dış yükün kiriş eksenine
paralel olan bileşeninin meydana getirdiği kesit tesiri eksenel normal kuvvet, kiriş eksenine dik
bileşeninin meydana getirdiği kesit tesirleri de kesme kuvveti ve eğilme momenti olarak
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adlandırılır. Bu iç tesirleri bulabilmek için, evvelce üzerinde durduğumuz üç denge denkleminden
yararlanılır. İki boyutlu sistemlerde, mesnet tepkileri haricinde kirişte, üç bilinmeyen içeren iç
kuvvetler bulunmaktadır. Öncelikle rijit cismin dengesinden mesnet tepkileri bulunduktan sonra,
kesim metodu kullanılarak iç kuvvetlerin hesabına geçilebilir. Şekil 3’te, kirişte meydana gelen iç
kuvvetler, kirişin kesilen her iki parçasına ait serbest cisim diyagramı üzerinde gösterilmiştir.
P
a

A

B

a
M’

M
Ax

A

P
V’

N

B

N’
Ay

V

By
Şekil 7. Kirişte meydana gelen iç kuvvetler.

AB kirişi a-a hattından kesilerek iki parça halinde ele alındığında, kiriş te oluşan iç kuvvetler
Newton’un üçüncü kanunu ile uygunluk halinde, her zaman birbirini sıfırlayacak yönde
yerleştirilmek zorundadır. Aksi halde kirişin dengesinden, kesilen parçaların dengesine geçmek
mümkün olmayacaktır. Kesim yapılan parçalardan soldaki parça ele alındığında beş bilinmeyen,
sağdaki ele alındığında ise 4 bilinmeyen olduğu görülmektedir. Üç bağımsız denge denklemi
yardımıyla çözüme gidebilmek için bu bilinmeyenlerin azami üç bilinmeyene düşürülmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla, bütün kirişin dengesinden mesnet tepkileri hesaplanıp serbest cisim
diyagramına yerleştirilirse, iç kuvvetleri hesaplayabilmek mümkün hale gelecektir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, kirişin hangi parçası ele alınırsa alınsın, iç kuvvet yönlerinin Şekil 3’te
verildiği gibi alınmasıdır. Hesap sonucunda çıkacak değere göre doğru yönler tayin edilecektir.
Şekil 3’te N ile temsil edilen iç kuvvet eksenel normal kuvveti, V kesme kuvvetini, M ise eğilme
momentini göstermektedir. Eksenel kuvvetin pozitif yönü olarak, daha önce kafes sistemlerde
gördüğümüz üzere, çekme oluşturan iç kuvvet kabul edilmiştir. Kesme kuvvetinin pozitif yönü
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olarak, kesilen parçaların birbirine göre rölatif kayması dikkate alınarak yukarıdaki şekilde kabul
edilmiştir. Eğilme momenti için ise kirişin alt liflerinde uzama, üst liflerinde kısalma oluşturacak
M momenti pozitif moment olarak kabul edilmiştir. Bilinmeyen iç kuvvetlerin, ele alınacak serbest
cisim için verilen notasyona göre yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Elde edilecek iç
kuvvetlerden herhangi birinin veya tümünün negatif çıkması, kabulün yanlış ve kuvvetlerin ters
yönlü olduğu sonucunu verecektir.
Şekil 3’deki serbest sicim diyagramından da açıkça görüleceği üzere, kiriş üzerinde, kiriş ekseni
ile aynı doğrultuda bir kuvvet veya kuvvet bileşeni yoksa eksenel kuvvet N = 0 çıkacaktır.
Dolayısıyla kirişteki bilinmeyen iç kuvvetler, kesme kuvveti ve eğilme momentinden ibaret
olacaktır.

Kesit Tesiri Diyagramları
Çubuklarda meydana gelen iç kuvvetler aynı zamanda kesit tesiri olarak da adlandırılırlar. Elde
edilen iç kuvvetler, çubuk sistemlerin kesit seçiminde ve boyutlandırılmasında kullanılmaktadır.
Herhangi bir kirişin, üzerine etkiyen yüklerden dolayı oluşan iç kuvvetlerin değişimi, kiriş ekseni
boyunca kesit tesiri diyagramı üzerinde gösterilir. Kirişin bir ucundan x mesafede oluşan iç
kuvvetler hesaplandıktan sonra bu diyagram üzerinde kolaylıkla ifade edilebilir.
Şekil 4’te görülen kirişe açıklığın tam ortasında bir P yükü etkimektedir. Bütün cismin
dengesinden, mesnet reaksiyonları P/2 olarak bulunacaktır. Bu adımdan sonra kirişi herhangi bir
x mesafesinden keserek, Aa ve aB serbest cisimleri çizilir. Kesme kuvveti ve eğilme momentinin
pozitif olduğu kabul edilerek, V ve V’ iç kuvvetleri ile M ve M’ iç kuvvet çiftleri serbest cisim
diyagramına yerleştirilir. Böylelikle, elimizde hesap yapabileceğimiz iki serbest cisim elde edilmiş
olur. Tercih edeceğimiz kiriş parçası üzerinde üç denge denklemi yardımıyla, bilinmeyen kesit
tesirlerini elde etmek mümkün olur.

Fx  0

Fy  0

M O  0

Aa serbest cismini ele alırsak; toplam düşey kuvvetlerin toplamının sıfıra eşitliğinden hareketle
yazacağımız denge denkleminden, kesme kuvvetinin V=P/2 değerine eşit olduğunu görürüz. Yatay
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kuvvet olmadığı için eksenel kuvvet N=0 çıkar. Kesim yaptığımız x noktası için momentlerin
toplamının sıfıra eşitliğinden hareketle, M=(P/2)x değerini elde ederiz. Elde ettiğimiz iki sonuç da
pozitif olduğu için seçilen yönlerin doğrudur. Kesme kuvveti sabit bir değer, eğilme momenti ise
x’e bağlı lineer bir fonksiyon çıkmıştır. x=0’da M=0, x=L/2’de ise M=PL/4 değerini alacaktır.
Sabit mesnette açısal serbestlik bulunduğu için moment tepkisi oluşmayacağı üzerinde durmuştuk.
Görüleceği üzere, kirişin A ucunda da eğilme momenti sıfır çıkmıştır. Kirişin sağ kısmı, aB serbest
cismi ele alınarak denge denklemleri kurulmuş ve kesit tesirleri hesaplanmış olsaydı yine aynı
neticeler bulunacaktır.
P
b

a

A

C

a
L/2

B
b

L/2

M
Ax

A
N

V

Ay

M’

P
V’

B

N’
By
x

L-x

Şekil 8. a-a hattından kesilen basit kirişte pozitif kesit tesirlerinin gösterilişi

Aynı şekilde b-b hattında kesim yapılarak denge denklemlerini yazarsak, Ab serbest cismi için
düşey kuvvetlerin toplamında P tekil yükünün hesaba dâhil olduğunu görürüz. Şekil 5’te görülen
sol parçayı serbest cisim olarak ele alır ve denge denklemlerini kurarsak,
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F

x

0



Ax  0

F

y

0



Ay  V  0



M  Ay x  0

M

O

0

M  Ay x

P
b

a

A

C

a
L/2

B
b

L/2
P
M

Ax

A
N
V

Ay

M’

V’

B

N’
By
x

L-x

Şekil 9. b-b hattından kesilen basit kirişte pozitif kesit tesirlerinin gösterilişi

Eşitliklerini elde ederiz. Kesme kuvveti mesnet reaksiyonunun düşey bileşeni ile tekil yükün
farkına eşit olarak sabit bir değerde çıkmıştır. Eğilme momenti ise, kesilen noktaya göre kurulan
momentlerin toplamından, x mesafesine bağlı birinci dereceden fonksiyon olarak bulunmuştur.
Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, fonksiyonun geçerli olduğu aralığın, L/2 < x < L
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aralığı olduğudur. Fonksiyona L/2 mesafesinden daha küçük bir değer verildiğinde, denklem
geçerliliğini yitirecektir. Çünkü kirişin L/2 kısmında düşey P yükü bulunmadığı için denge
denklemi bu değer için doğru sonuç vermeyecektir. Buradan şu sonuca varabiliriz: Bir kirişin kesit
tesiri diyagramlarını çizebilmek için kirş üzerindeki yükün değiştiği noktaların belirlenmesi ve her
aralık için hesap yapılması gerekmektedir.
Yukarıda elde ettiğimiz eşitliklerde sınır değerleri yerine koyarsak, x=L/2 değeri için, M=Ay(L/2)
olacaktır. Bütün sistemin dengesinden Ay=P/2 olduğundan, eğilme momenti M=PL/4 olarak elde
edilir. Fonksiyonun geçerli olduğu aralığın sonu için x=L değerini yerine koyduğumuzda ise M=0
sonucu bulunur. Aynı şekilde kirişin sağ kısmını dikkate alarak,

L/2 < x < L aralığı için denge

denklemleri oluşturulursa yine aynı sonuçlar bulunacaktır. Sağ parçayı serbest cisim olarak ele alır
ve denge denklemlerini kurarsak,

Fx  0



Ax  0

Fy  0



By  V '  0
V '   By

M O  0



By ( L  x )  M '  0
M '  By L  By x

Yukarıda elde ettiğimiz eşitliklerde sınır değerleri yerine koyarsak, x=L/2 değeri için, M=By(L/2)
olacaktır. Bütün sistemin dengesinden By=P/2 olduğundan, eğilme momenti M=PL/4 olarak elde
edilir. Fonksiyonun geçerli olduğu aralığın sonu için x=L değerini yerine koyduğumuzda ise M=0
sonucu bulunur. O halde, elde ettiğimiz sonuçları grafik olarak göstermek gerekirse,
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P
B

A
C
L/2

L/2

P/2

L

x

V
-P/2

PL/4

M

x

L

Şekil 10. Orta noktasından tekil yük etkiyen basit kirişte, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
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Uygulama Sorusu -1
Şekilde verilen, 3 m açıklığındaki konsol kiriş dış kuvvetlerin etkisindedir. Kirişin kendi
ağırlığı ihmal edildiğine göre dış kuvvetlerin etkisindeki kirişte oluşan iç kuvvetleri bulunuz ve
kesit tesiri diyagramlarını çiziniz.
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Uygulama Sorusu -2
Aşağıdaki şekilde verilen, 6 m açıklığındaki basit kiriş dış kuvvetlerin etkisindedir. Kirişin
kendi ağırlığı ihmal edildiğine göre dış kuvvetlerin etkisindeki kirişte oluşan iç kuvvetleri ve
bulunuz ve kesit tesiri diyagramlarını çiziniz.
150 kN

50 kN

100 kN
4

A

B

3

1m

2,5 m

1,5 m

1m

6m

133

134

135

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bir kirişte, eksenel kuvvetin yanı sıra, kesme kuvveti ve eğilme momenti olarak ifade
edilen iç kuvvetler de meydana gelmektedir.

Dış yükün kiriş eksenine paralel olan bileşeninin meydana getirdiği kesit tesiri
eksenel normal kuvvet, kiriş eksenine dik bileşeninin meydana getirdiği kesit tesirleri de kesme
kuvveti ve eğilme momenti olarak adlandırılır.

izostatiktir.

Uygun mesnetlenmiş ve üç bilinmeyen mesnet tepkisi içeren düzlemsel kirişler


Herhangi bir kirişin, üzerine etkiyen yüklerden dolayı oluşan iç kuvvetlerin
değişimi, kiriş ekseni boyunca kesit tesiri diyagramı üzerinde gösterilir.
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Bölüm Soruları
F

1) Şekilde verilen AB konsol kirişinin
ucuna bir F tekil yükü uygulanmıştır.
Kirişin moment diyagramı aşağıdakilerden
hangisidir?

A
B
L

M

M

F.L

+

L

0


(a)

0

x



F.L

(b)

x

F.L

M

M

F.L

F.L

+

x

0

+
x

0

(d)

(c)

M

0

x



F.L
(e)
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P/2

A

B
C
b

a
L

2) Açıklığı L olan basit kirişe, C noktasında bir tekil yük etkimektedir. C noktasındaki
eğilme momenti aşağıdakilerden hangisidir?
a) PL

b
4

d) P ab
2 L

a
L
a
e) PL
2
b) 2 P

c) P

ab
L

Cevaplar:
1)e, 2)d
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8. TAŞIYICI SİSTEMLER (devamı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Yayılı yük etkisindeki kirişlerde bileşke kuvvetin bulunması ve mesnet
reaksiyonlarının hesabı ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yayılı yük nedir?
2) Yayılı yük eşdeğer tekil kuvvete nasıl dönüştürülür?
3) Yayılı yük etkisi altındaki kirişlerde mesnet tepkileri nasıl bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yayılı yükün etkisini eşdeğer
tekil yüke dönüştürebilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Yayılı yük altındaki kirişlerde
kesit mesnet tepkilerini
bulabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Yayılı yük



Eşdeğer tekil yük
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Yayılı Yük Etkisindeki Kirişler
Önceki dersimizde tekil kuvvet etkisindeki kirişlerin dengesini ve iç kuvvetlerinin bulunmasını
işlemiştik. Cisimlere etkiyen kuvvetler her zaman tekil kuvvet şeklinde etkimezler. Örneğin bir
cepheye etkiyen rüzgâr yükü veya baraj duvarına gelen su basıncı, temas ettiği yüzeyde yayılı bir
kuvvet oluşturur. Çubukların kendi ağırlıkları da cisim üzerinde yayılı bir yük oluşturur. Bu
şekilde, cisme ekseni boyunca sürekli olarak etkiyen yüklere, yayılı yük adı verilir. Eğer yayılı
yükün cismin birim uzunluğunda şiddeti, ekseni boyunca sabit bir değerde kalıyorsa, düzgün yayılı
yük adını alır. Yayılı yükler, cisim tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taşınan yükler
olabilirler. Kirişlerde yayılı yük, kirişin birim boyuna etkiyen kuvvet ile ifade edilir.
Kiriş üzerinde herhangi bir noktada ele alacağımız sonsuz küçük boya dx ve bu boydaki yayılı
yükün şiddetine w dersek, kirişe dx boyunda etkiyen toplam yük dW= wdx olarak elde edilir. O
halde kirişe etkiyen toplam yük, Şekil 1’de gösterilen diferansiyel eleman yardımıyla,
L

W   w dx
0

olarak elde edilir. Şekil 1’deki kirişte görüleceği üzere, wdx çarpımı aynı zamanda dA alanına
eşittir. Dolayısıyla kirişe etkiyen toplam yük, yük eğrisinin altında kalan alana eşit olacaktır. Diğer
bir ifadeyle toplam yükü,
dW
dA= w dx
w

A

B
x

dx

L

Şekil 11. Yayılı yük etkisindeki basit kiriş
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W
W=A
C
A

B
xc
L

Şekil 12. Yayılı yük etkisindeki basit kirişte, eşdeğer tekil yükün konumu.

W   dA  A
şeklinde de yazabiliriz. Kiriş üzerindeki yükü oluşturan eğrinin integrali alınmak suretiyle yayılı
yük eşdeğer tekil yük olarak ifade edilebilmektedir. Burada önemli olan husus, rijit cismin denge
probleminde, eşdeğer tekil yükün, yayılı yükün mesnetlerde oluşturduğu etkiyle aynı etkiyi
oluşturması için etkimesi gereken noktanın tespitidir. Rijit cismin dengesinden, kirişin herhangi
bir noktasında eşdeğer tekil yükün oluşturduğu moment ile dW diferansiyel elemanının
oluşturduğu momentlerinin toplamı eşitlenerek eşdeğer tekil yükün tatbik noktası bulunabilir.
Kirişin A noktasına göre moment alır ve momentleri eşitlersek,

xcW   xdW
bağıntısını elde ederiz. Kiriş üzerindeki yayılı yükün toplamı, yük eğrisinin altında kalan alan ile
ifade edilebildiğine göre, yukarıdaki eşitlikte, dW=wdx=dA ve W=A değerlerini yerine koyarsak,
L

xc A   xdA
0

eşitliğini elde ederiz. Eşitliğin sağ tarındaki integral, yük eğrisinin altında kalan alanın düşey
eksene göre statik momentini verir (bkz. Yayılı kuvvetler ve ağırlık merkezleri). Buradan elde
edilen xc mesafesi, eşdeğer tekil yükün tatbik noktasını ve aynı zamanda da yayılı yükün ağırlık
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merkezinin A noktasına olan uzaklığını vermektedir.

xc




L

0

xdA
A

Görüleceği üzere, W bileşke kuvvetinin, yayılı yük diyagramının ağırlık merkezinden geçmesi
gerektiği sonucuna varılır. O halde; bir kirşe etkiyen yayılı yükün yerine bir tekil yük konabilir. Bu
tekil yükün şiddeti, yük eğrisinin altındaki alana eşittir ve tesir çizgisi de bu alanın ağırlık
merkezinden geçer. Yayılı yüklerin tesirine maruz cisimlerle uğraşırken, cismin denge şartlarını
incelemeye başlamadan evvel, her zaman yayılı yük yerine eşdeğer yük konularak hesap yapılır.
Bu eşdeğer kuvvet ya tekil bir kuvvet veya bir kuvvet çiftinden oluşabilir. Kirişlerde, yayılı yük
eşdeğer tekil yüke çevrilerek mesnet reaksiyonları bulunabilir. Gözden kaçırılmaması gereken
husus bu bileşke kuvvetin, iç kuvvetlerin ve şekil değiştirmelerin hesabında kullanılamayacağıdır.
w

A

B
L

Şekil 13. Düzgün yayılı yük etkisindeki basit kiriş

Şekil 3’te, görülen basit kiriş w şiddetinde düzgün yayılı yük taşımaktadır. Yayılı yükün şiddeti
kiriş boyunca sabit kalmaktadır. Kirişe etkiyen toplam yük,
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W=wL

w

C
A

B
xc
L

Şekil 14. Düzgün yayılı yük etkisindeki basit kirişte, eşdeğer tekil yükün konumu.

L

W   w dx
0

W  wx |0L  wL
yük diyagramının alanı olarak bulunur. Bileşke kuvvete eşit eşdeğer tekil yükün tatbik noktası, A
noktasına göre momentler eşitlenerek,
L

xcW   xw dx
0

xcW 

2

2

wx L wL
|0 
2
2


xc 

xc 

( wL) L WL

2W
2W

L
2

Elde edilir. Düzgün yayılı yük için eşdeğer tekil yük, yük diyagramını oluşturan dikdörtgenin
ağırlık merkezinden geçeceğinden AB kirşinin tam orta noktasına tekabül eder. Şekil 5’teki gibi
üçgen yayılı yük olması halinde ise yayılı yükün şiddeti kiriş boyunca doğrusal artmaktadır. Yayılı
yükün şiddeti B noktasında w ise kirişe etkiyen toplam yük,
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dW= (wx/L)dx

w

wx/L

A

B
x

dx
L

Şekil 15. Üçgen yayılı yük etkisindeki basit kiriş

W=wL/2
w

C
A

B
xc
L

Şekil 16. Üçgen yayılı yük etkisindeki basit kirişte, eşdeğer tekil yükün konumu.
L  wx 
W     dx
0
 L 
wx 2 L wL2 wL

W
|0 
2L
2L
2

yayılı yük üçgeninin alanı olarak bulunur. Bileşke kuvvete eşit eşdeğer tekil yükün tatbik noktası,
A noktasına göre momentler eşitlenerek,
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2
L  wx 
L  wx 
xcW     xdx   
 dx
0
0
L
 L 



xcW 

wx3 L wL3
|0 
3L
3L



xc 

wL2
wL2

3W 3( wL )
2

2
xc  L
3
olarak elde edilir. xc=(2/3)L değeri, üçgen yayılı yükün ağırlık merkezinin A noktasına olan
uzaklığı olarak bulunmuştur. Şekil 7’de diğer bir yükleme çeşidi olan, dış yükün trapez biçiminde
olması hali görülmektedir. Yayılı yükün şiddeti kiriş boyunca doğrusal artmaktadır. Yayılı yükün
şiddeti A noktasında w1, B noktasında w2 ise kirişe etkiyen toplam yük,
L
x
W    w1  ( w2  w1 )  dx
0
L

2
w2 x w1 x 2 L

|0
W  w1 x 
2L
2L

L
x
x
W    w1  w2  w1  dx
0
L
L

2
w2 L w1L2


W  w1L 
2L
2L



1
W  L( w1  w2 )
2
dW= (w1+(w2-w1)x/L)dx

w1+(w2-w1)x/L

w2

w1

A

B
x

dx
L

Şekil 17. Trapez biçiminde yayılı yük etkisindeki basit kiriş

yayılı yükü oluşturan trapezin alanı olarak bulunur. Bileşke kuvvete eşit eşdeğer tekil yükün tatbik
noktası, A noktasına göre momentler eşitlenerek,
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L
x
xcW    w1  ( w2  w1 )  xdx
0
L




w1 x 2 w2 x 3 w1 x 3 L
xcW 


|0 
2
3L
3L

L
x2
x2 
xcW    w1 x  w2  w1  dx
0
L
L


 w1L2 w2 L3 w1L3 
xc  


 /W
3L
3L 
 2

1  w  2w2 
xc  L  1

3  w1  w2 
olarak elde edilir. xc değeri, trapez yükün ağırlık merkezinin A noktasına olan uzaklığı olarak
bulunmuştur.
W=L(w1+w2)/2
w2

w1

C
A

B
xc
L

Şekil 18. Trapez biçiminde yayılı yük etkisindeki basit kirişte, eşdeğer tekil yükün konumu.

Şekil 7’de verilen trapez yüklemede, eşdeğer tekil yükün bulunması için daha basit geometrik
şekillere ayrılarak da hesap yapılabilir. Bu durumda trapez, bir dikdörtgen ve bir üçgene veya iki
üçgene ayrılarak eşdeğer tekil yük iki kısımda ele alınabilir ve bileşke kuvvet hesap edilebilir.
Yayılı dış yüke ait örnekleri başka geometrik formlar için de çeşitlendirmek mümkündür. Yukarıda
elde ettiğimiz sonuçlardan, bütün cismin dengesi incelenirken, yayılı yükün eşdeğer tekil kuvvete
çevrilmesi neticesinde, uygulama noktasının daima yayılı yüke ait geometrik formun ağırlık
merkezinden geçtiğini ispatlamış olduk. Bulunan ağırlık merkezi kirişin ağırlık merkezi olmayıp
yalnızca yük eğrisinin sınırladığı alanın ağırlık merkezidir. Elde ettiğimiz bu eşdeğer tekil yük ile
kirişlerin mesnetlerinde meydana gelen tepki kuvvetlerini hesaplamak mümkündür. Kiriş üzerinde
yayılı yüklerle birlikte tekil yükler de bulunabilir. Böyle durumlarda, yine aynı şekilde yayılı
yüklerin bileşkesi bulunarak diğer tekil yüklerle birlikte, rijit cismin dengesinden mesnet tepkileri
hesaplanabilir.
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Uygulama Sorusu - 1
Aşağıdaki şekilde verilen, 6 m açıklığındaki basit kiriş dış kuvvetlerin etkisindedir. Kirişin kendi
ağırlığı ihmal edildiğine göre kiriş üzerindeki yayılı yüke eşdeğer tekil yükü ve mesnet tepkilerini
bulunuz.

w1=1 kN/m

w2=3 kN/m

A

B
L= 6m

Çözüm:
Trapez yayılı yükün bileşkesi, trapezin alanına eşit olacaktır. Bileşke kuvvetin tesir çizgisi de bu
alanın ağırlık merkezinden geçecektir. Çözüm için iki yol vardır. Birincisi yukarıda elde ettiğimiz
diferansiyel denklemler yardımıyla sonuca gitmek, ikincisi ise trapez formu daha basit geometrik
parçalara ayırarak, bu parçaların bileşke kuvvetlerini hesaplamak suretiyle eşdeğer tekil yükü elde
etmektir. Birinci yolu takip edersek, toplam yayılı yük yani bileşke kuvvet,
L
x
W    w1  ( w2  w1 )  dx 
0
L

1
W  6(1  3)

2

1
W  L(w1  w2 )
2
W  12 kN

olarak elde edilir. Eşdeğer tekil yükün tesir çizgisinin A noktasına olan uzaklığı,
L
x
xcW    w1  ( w2  w1 )  xdx
0
L


1  1  2(3) 
xc  6 

3  1 3 




1  w  2w2 
xc  L  1

3  w1  w2 
xc  3,5m

Elde edilen sonuçları eşdeğer sistemde göstererek, üç bağımsız denge denklemi yardımıyla mesnet
tepkilerinin bulunmasına geçebiliriz.
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W= 12 kN

A

B
C
xc= 3,5 m
L= 6 m

W= 12 kN
y

B

A
Ax

x

C
Ay

By

xc= 3,5 m
L= 6 m

Fx  0



Ax  0

Fy  0



Ay  By  12  0

M A  0



(3,5*12)  (6* By )  0



Ay  By  12

6* By  42



By  7 kN

Ay  By  12



Ay  7  12
Ay  5kN

Uygulama Sorusu - 2
Aşağıdaki şekilde verilen, 6 m açıklığındaki basit kiriş dış kuvvetlerin etkisindedir. Kirişin kendi
ağırlığı ihmal edildiğine göre, kiriş üzerindeki yayılı yük ve tekil yükten dolayı mesnetlerde oluşan
tepki kuvvetlerini hesaplayınız.
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w=1 kN/m

10 kN

A

B
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m

Çözüm
Kiriş üzerinde yayılı yük ile birlikte bir de tekil yük bulunmaktadır. Yayılı yükün şiddeti kiriş
ekseni boyunca değişmediği için düzgün yayılı yük yayılı yük olarak etkimektedir. Bileşkesi yükü
belirleyen dikdörtgenin alanına eşit olacaktır. Bileşke kuvvetin tesir çizgisi de bu alanın ağırlık
merkezinden geçecektir. Mesnet reaksiyonlarının bulunması için düzgün yayılı yükün eşdeğer
tekil yüke çevrilerek, kirişe ait serbest cisim diyagramının oluşturulması ile çözüme başlanır.
Eşdeğer tekil kuvvet,
L

W   w dx
0



W  wL

W  1*3  3kN
yük diyagramının alanı olarak bulunur. Bileşke kuvvete eşit eşdeğer tekil yükün tatbik noktası ise
yayılı yükü oluşturan dikdörtgenin ağırlık merkezinden geçecektir. Dolayısıyla A noktasına göre
eşdeğer tekil kuvvetin mesafesi xc=1,5 m olacaktır. Mesnet tepkileri denge denklemleri yardımıyla,

Fx  0



Ax  0

Fy  0



Ay  By  3  10  0

M A  0



(6* By )  (4,5*10)  (1,5*3)  0



Ay  By  13

6* By  42



By  8, 25kN

Ay  By  13



Ay  8, 25  12
Ay  4, 75kN
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10 kN
W=3 kN

A

B
1,5 m

1,5 m

3m
L=6 m

10 kN
W=3 kN

y

B

A
Ax

x

C
Ay

1,5 m

3m

1,5 m

By

L=6 m

---o---
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Cisme ekseni boyunca sürekli olarak etkiyen yüklere, yayılı yük adı verilir. Örneğin
bir cepheye etkiyen rüzgâr yükü veya baraj duvarına gelen su basıncı, temas ettiği yüzeyde yayılı
bir kuvvet oluşturur.

Yayılı yükün cismin birim uzunluğunda şiddeti, ekseni boyunca sabit bir değerde
kalıyorsa, düzgün yayılı yük adını alır.


Kirişlerde yayılı yük, kirişin birim boyuna etkiyen kuvvet ile ifade edilir.


Bir kirişe etkiyen yayılı yükün yerine bir tekil yük konabilir. Bu tekil yükün şiddeti,
yük eğrisinin altındaki alana eşittir ve tesir çizgisi de bu alanın ağırlık merkezinden geçer.
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Bölüm Soruları
6 kN/m
1. Şekilde verilen AB basit kirişi üçgen şeklinde
yayılı bir yük taşımaktadır. Kirişin A sabit
mesnetinde oluşan düşey mesnet tepkisi (Ay)
aşağıdakilerden hangisidir?

B

A
3m

a) 6 kN
d) 12 kN

b) 8 kN
e) 14 kN

c) 10 kN

Cevap: (a) 6 kN (Kolay Seviye)

w=2 kN/m

2. Şekilde verilen AB basit kirişi düzgün
yayılı bir yük taşımaktadır. Kirişin B
A

B
C
6m

noktasındaki mesnet tepkisi aşağıdakilerden
hangisidir?

2m

L=8 m

a) 4 kN
d) 10 kN

b) 6 kN
e) 12 kN

c) 8 kN

w=1 kN/m

A

B
0,5 m

4m

0,5 m

L=5 m
3. Şekilde verilen AB basit kirişi yayılı bir yük taşımaktadır. Kirişin A noktasındaki mesnet tepkisi
aşağıdakilerden hangisidir?
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a) 2.5 kN

b) 5.7 kN

c) 8.5 kN

d) 10.2 kN

e) 12.5 kN

w=2 kN/m

1 kN

A

B
C

D
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m

4. Şekilde görülen yükleme durumuna göre basit kirişin A mesnedinde meydana gelen reaksiyon
kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 4,75 kN

b) 7,00 kN

d) 5,00 kN

e) 2,50 kN

c) 2,25 kN

Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)a, 4)a
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9. TAŞIYICI SİSTEMLER (devamı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Yayılı yük etkisindeki kirişlerde meydana gelen iç kuvvetlerin bulunması
incelenmiştir.


Bu kirişlerde kesit tesiri diyagramının çizimi ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yayılı yük etkisi altındaki kirişlerde kesit tesiri diyagramları nasıl çizilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Düzlemsel kirişlerin yayılı yük
etkisi altında kesit tesirlerinin
bulabilmek ve diyagramlarını
çizebilmek.

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Yayılı yük



Kesit tesiri
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Yayılı Yük Etkisindeki Kirişlerde Kesit Tesirleri
Şekil 1’de görülen kirişe açıklık boyunca w şiddetindeki düzgün yayılı yük etkimektedir. Yayılı
yük etkisindeki kirişlerde kesit tesirlerinin hesabına başlayabilmek için öncelikle bütün cismin
dengesinden, mesnet reaksiyonlarının bulunması gerekir. Yükleme simetrik olduğu için mesnet
tepkileri Ay ve By, toplam dış yükün yarısına eşit olacak ve wL/2 olarak hesaplanacaktır.
İç kuvvetleri bulabilmek için kirişi herhangi bir x mesafesinden keserek elde edeceğimiz serbest
cisimleri kullanabiliriz. Şekil1’de görülen a-a hattından kesim yapmak suretiyle kirişi iki parçaya
ayırarak ve Aa ve aB serbest cisimleri çizilir. Kesme kuvveti ve eğilme momentinin pozitif olduğu
kabul edilerek, V ve V’ iç kuvvetleri ile M ve M’ iç kuvvet çiftleri serbest cisim diyagramına
yerleştirilir. Böylelikle, elimizde hesap yapabileceğimiz iki serbest cisim elde edilmiş olur. Artık,
tercih edeceğimiz kiriş parçası üzerinde üç denge denklemi yardımıyla, bilinmeyen kesit tesirlerini
elde etmek mümkün olur. Denge denklemlerini kuracağımız serbest cisme etkiyen yayılı yükü
dikkate almak için o parçaya etkiyen eşdeğer kuvvetten faydalanılır.

Fx  0

Fy  0

M O  0

Aa serbest cismini ele alırsak: Kirişe etkiyen yatay kuvvet olmadığı için eksenel kuvvet N=0
çıkacaktır. Düşey kuvvetlerin toplamının sıfıra eşitliğinden hareketle yazacağımız denge
denkleminden, kesme kuvvetinin Ay-wx-V=0 eşitliğinden elde edileceğini görürüz. Aa serbest
cismi üzerinde bulunan düzgün yayılı yük eşdeğer tekil kuvvete çevrilerek denge denklemine dâhil
edilir. Kesim yaptığımız x noktası için momentlerin toplamının sıfıra eşitliğinden hareketle,
M+[wx(x/2)]-Ayx=0 eşitliğini elde ederiz. Kestiğimiz noktaya göre, serbest cisme etkiyen yayılı
yükün meydana getirdiği momenti hesaplamak için yine eşdeğer tekil yükten faydalanılır. x
boyundaki kiriş parçasına etkiyen, wx şiddetindeki bileşke yayılı yükün, yükün ağırlık
merkezinden etkidiğini farz ederek kesim hattında, wx(x/2) şiddetinde pozitif bir moment
oluşturduğunu söyleyebiliriz.
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w

b

a
A

B
b

a
L

w

M
Ax

A
N
V

Ay

w

M’

V’
B

N’
By
L-x

x

Şekil 19. a-a hattından kesilen basit kirişte pozitif kesit tesirlerinin gösterilişi

Fy  0



Ay  wx  V  0
V  Ay  wx

M O  0



M  [ wx( x / 2)]  Ay x  0
M  Ay x 

wx 2
2

Yukarıda elde ettiğimiz iki bağıntı da x’e bağlı fonksiyon olarak bulunmuştur. Kesme kuvveti
birinci dereceden, eğilme momenti ise ikinci dereceden fonksiyon olarak çubuk boyunca herhangi
bir x mesafesindeki kesit tesiri değerlerini verecektir. Bütün kirişin dengesinden Ay ve By mesnet
tepkileri wL/2 değerine eşit olduğuna göre, sınır ve ara değerleri, elde edilen kesme kuvveti ve
eğilme momentini veren fonksiyonlarda yerine koyarsak,
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V  Ay  wx



x  0;
x

L
;
2

x  L;

wx 2
M  Ay x 

2
x  0;

L
x ;
2
x  L;

wL
 wx
2
wL
V
2
L
wL
w 
V
2
2
wL
V
 wL 
2

V

V 0
V 

wx 2
wL
x
M
2
2
w(0) 2
wL
(0) 
M
2
2
L
w 
wL L
2
M
  
2
2 2
2
wL
wL
L
M
2
2

wL
2



M 0



wL2
M
8



M 0

2

değerlerini elde ederiz. Sabit mesnette açısal serbestlik bulunduğu için moment oluşmayacağı
üzerinde durmuştuk. Görüleceği üzere, kirişin A ve B ucunda eğilme momenti sıfır çıkmıştır.
Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta, fonksiyonun x için geçerli aralığın, 0 < x < L aralığı
olduğudur. Kiriş üzerindeki dış yük, A ve B noktaları arasında sürekli olduğu için ve ani değişimler
bulunmadığı için, elde edilen kesme kuvveti ve eğilme momenti fonksiyonları bu iki nokta
arasında geçerli olacaktır. Bu durumu, kirişin sağ kısmını, aB serbest cismini ele alarak denge
denklemleri oluşturmak suretiyle de ispat edebiliriz.
Aynı şekilde b-b hattında kesim yapılarak denge denklemlerini yazarsak, Şekil 2’de görülen,
kirişin bB kısmını yani sağ parçayı serbest cisim olarak ele alır ve denge denklemlerini kurarsak,
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w

b

a
A

B
b

a
L
w

M

Ax

A
N
Ay

V

w

V’

M’

B

N’

By
x

L-x

Şekil 20. b-b hattından kesilen basit kirişte pozitif kesit tesirlerinin gösterilişi

Fy  0



V ' By  w( L  x)  0
V '  w( L  x)  By

M O  0



 M ' [ w( L  x)(( L  x) / 2)]  By ( L  x)  0
M '  By ( L  x ) 

w( L  x) 2
2

eşitliklerini elde ederiz. Kesme kuvveti birinci dereceden, eğilme momenti de ikinci dereceden
fonksiyon olarak bulunmuştur. Bütün kirişin dengesinden Ay ve By mesnet tepkileri wL/2 değerine
eşit olduğuna göre, sınır ve ara değerleri bu kesme kuvveti ve eğilme momentini veren
fonksiyonlarda yerine koyarsak, bir önceki serbest cisim diyagramını kullanarak elde ettiğimiz
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fonksiyonların aynını elde etmiş oluruz.

V '  w( L  x)  By


x  0;
x

L
;
2

x  L;
w( L  x) 2
M '  By ( L  x ) 
2



x  0;

x

L
;
2

x  L;

wL
2
wL
wL

V  w( L  0) 
V
2
2
L wL

V  w( L  ) 
V 0
2
2
wL
wL

V  w( L  L) 
V 
2
2
2
wL
w( L  x)
M '
( L  x) 
2
2
wL
w( L  0) 2

M '
M 0
( L  0) 
2
2
L
w( L  ) 2
wL
L
wL2
2

M '
M
(L  ) 
2
2
2
8
2
wL
w( L  L)
M '
( L  L) 

M 0
2
2

V  w( L  x) 

O halde, yukarıda elde ettiğimiz sonuçları grafik olarak göstermek gerekirse,
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w

A

B

L

wL/2
L

(V)

x

0
-wL/2

wL2/8

x

(M)

L

L/2

0

Şekil 21. Düzgün yayılı yük etkiyen basit kirişte, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları

Kesme kuvveti diyagramının bir doğrudan, eğilme momenti diyagramının da bir parabolden
oluştuğunu görürüz. Dikkat edileceği üzere, kirişteki eğilme momenti açıklığın tam orta
noktasında maksimumdan geçerken kesme kuvveti ise sıfıra eşit olmaktadır. Bu durumu yayılı
yük, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar yardımıyla açıklamaya çalışalım.

w

A

B
Δx

x
L

Şekil 22. Yayılı yük etkisindeki basit kiriş
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wΔx

w

V
M+ΔM

M
Δx

V+ΔV

Şekil 23. Δx boyundaki kiriş parçasının serbest cisim diyagramı

Uygulama Sorusu -1
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yayılı yük etkisi altındaki kirişlerde kesit tesiri diyagramları çizilirken öncelikle
bütün cismin dengesinden, mesnet reaksiyonlarının bulunması gerekir.

İç kuvvetleri bulabilmek için kirişi herhangi bir x mesafesinden keserek elde
edeceğimiz serbest cisimleri kullanabiliriz.

Eğer hayali olarak yaptığımız kesim yayılı yükün üzerine denk geliyorsa yayılı
yükü de ikiye keseriz. Bu işlemi yaparken yayılı yükü tekil yüke dönüştürmeyiz!
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Bölüm Soruları
w=2 kN/m

1 kN

A

B
C

D
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m

1. Şekilde görülen yükleme durumuna göre basit kirişin C noktasında meydana gelen kesme
kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1,25 kN

b) 10,75 kN

d) -8,25 kN

e) -1,25 kN

c) 3,75 kN

w=2 kN/m

A

B
C
6m

2m

2. Şekilde verilen AB basit kirişi düzgün
yayılı bir yük taşımaktadır. Kirişin C
noktasında oluşan moment kesit tesiri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 4 kN
d) 10 kN

b) 6 kN
e) 12 kN

c) 8 kN

L=8 m
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3 kN

w=2 kN/m

A

B
C

D
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m

3. Şekilde görülen yükleme durumuna göre basit kirişin C noktasında meydana gelen eğilme
momenti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 9,00 kNm

b) 3,00 kNm

d) -3,00 kNm

e) 4,50 kNm

c) 6,00 kNm

Cevaplar:
1)e, 2)e, 3)a
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10. TAŞIYICI SİSTEMLER (devamı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Yayılı yük etkisindeki kirişlerde meydana gelen iç kuvvetlerin arasındaki
bağıntılar incelenmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yayılı yük etkisi altındaki kirişlerde oluşan kesit tesirleri (kesme kuvveti ve eğilme
momenti) arasındaki bağıntılar nasıl kurulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Düzlemsel kirişlerin yayılı
yük etkisi altında kesme
kuvveti ve eğilme momenti
diyagramları arasındaki
bağıntıları kurabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Kesme kuvveti ve eğilme
momenti diyagramlarından
birisi verildiğinde diğerini
elde edebilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Kesme kuvveti fonksiyonu



Eğilme momenti fonksiyonu
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Yayılı Yük, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Arasındaki Bağıntılar
Şekil 4’te görülen, yayılı yüke maruz bir AB kirişinde, herhangi bir Δx boyundaki parçayı ele
alalım. Bu parçayı serbest cisim olarak ele alır ve kiriş parçasına etkiyen iç kuvvetleri ve dış
yükleri serbest cisim diyagramı üzerinde gösterebiliriz. Dolayısıyla parçanın dengesinden, yük,
kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki ilişkiyi incelemek mümkün olur. Bilinmeyen iç
kuvvetleri pozitif yönlerine uygun olarak serbest cisim diyagramına yerleştirirsek Şekil 5’te
görülen kiriş parçasını elde ederiz. Burada, kirişin sağ ucunda, kirişin sol ucuna göre kesme
kuvveti ve eğilme momenti değişimlerini sırasıyla, ΔV ve ΔM ile gösterirsek, sağ uçtaki kesme
kuvveti (V+ΔV), eğilme momenti de (M+ΔM) halini alacaktır. Serbest cismin dengesinden, cisme
etkiyen kuvvetler ile düşey denge denklemini yazarsak,

Fy  0



V  ( wx)  (V  V )  0
V   wx
V
 w
lim
x  0 x
dV
 w
dx

kesme kuvvetini veren fonksiyonun, herhangi bir x değeri için eğiminin negatif olduğunu ve
eğimin de dış yüke yani yayılı yükün şiddetine eşit oluğunu görürüz.
Dolayısıyla kirişin üzerinde herhangi iki nokta arasında kesme kuvvetinin değişimi, iki nokta
arasındaki yük eğrisinin alanına eşit çıkacaktır. Diğer bir ifadeyle, yayılı yük etkisindeki çubukta
kesme kuvvetini veren fonksiyonun türevi, yayılı yükün şiddetini verecektir.
x2

V2  V1    wdx
x1

Kesme kuvveti ile eğilme momenti arasındaki bağıntıyı elde etmek için kiriş parçasının sağ ucuna
göre momentler toplamını yazar ve sıfıra eşitlersek,
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M o  0



( M  M )  ( wx

x
)  (V x)  M  0
2

1
M  V x  w(x)2
2
M
1
 V  wx
lim
x 0 x
2
dM
V
dx
Bağıntısını elde ederiz. Kiriş üzerinde herhangi iki nokta arasında eğilme momentinin değişimi,
iki nokta arasındaki kesme kuvveti eğrisinin alanına eşit olacaktır. Diğer bir ifadeyle, yayılı yük
etkisindeki çubukta eğilme momentini veren fonksiyonun türevi, kesme kuvveti fonksiyonunu
verecektir. Dolayısıyla eğilme momentinin maksimum olduğu noktada eğim sıfıra eşit olacağı için,
kesme kuvveti de sıfır olacaktır.
x2

M 2  M1   Vdx
x1

Elde ettiğimiz bu bağıntıların yalnızca yayılı yük olması halinde geçerli olacağı gözden
kaçırılmamalıdır. Tekil yük etkimesi halinde bağıntılar geçersiz olacaktır. Çünkü evvelki
derslerimizde işlediğimiz üzere, bu tür yüklemede kesme kuvveti eğrisi süreksiz olacaktır.
Uygulama Sorusu - 1
Aşağıdaki şekilde verilen, 6 m açıklığındaki basit kiriş dış kuvvetlerin etkisindedir. Kirişin kendi
ağırlığı ihmal edildiğine göre, kiriş üzerindeki yayılı yük ve tekil yükten dolayı kirişte meydana
gelen kesit tesirlerini hesaplayarak, kesit tesiri diyagramlarını çiziniz.

w=1 kN/m

10 kN

A

B
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m
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Çözüm:
Geçen hafta bu sorunun mesnet reaksiyonlarını hesaplamıştık. Düzgün yayılı yük eşdeğer tekil
kuvvete çevrilerek bütün kirişin dengesinden mesnet reaksiyonları,

10 kN
W=3 kN

B

A
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m

10 kN
W=3 kN
y

B

A
Ax

x

C
Ay

3m

1,5 m

1,5 m

By

L=6 m

Fx  0



Ax  0

Fy  0



Ay  By  3  10  0

M A  0



(6* By )  (4,5*10)  (1,5*3)  0



Ay  By  13

6* By  42



By  8, 25kN

Ay  By  13



Ay  8, 25  12
Ay  4, 75kN

olarak bulunmuştu. Bu aşamadan sonra kirişin kesit tesiri diyagramlarını çizebilmek için birkaç
yol mevcuttur. Bunlardan birincisi, kesim metodunu kullanarak dış yükün değiştiği noktaların
hemen sol ve hemen sağından kesim yapmak suretiyle elde edeceğimiz serbest cisimlerle hesap
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yapmak, ikincisi ise dış yükün değiştiği noktaları belirleyerek kirişi bölgelere ayırmak ve kesit
tesirlerini x’e bağlı birer fonksiyon olarak elde etmektir. Birinci yolu takip ettiğimizde kirişte 6
noktada kesim yaparak kesit tesirlerini hesaplamak gerekecektir. İkinci yolu takip edersek de kirişi
üç bölgeye ayırmamız icap edecektir. Aşağıdaki şekilde bu bölgeler görülmektedir.

I. Bölge

II. Bölge

w=1 kN/m

III. Bölge
10 kN

A

B
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m

Kiriş, hesap yapılacak bölgelere ayrıldıktan sonra her bölge içerisinde herhangi bir x mesafesinde
kesim yaparak elde edeceğimiz serbest cisim diyagramları yardımıyla kesit tesirlerine ait
fonksiyonları elde edebiliriz.

I. Bölge (0 < x < 3):

Fy  0 

W

VI ( x)  Ay  wx

w=1 kN/m

VI ( x)  4, 75  x

MI(x)

M  0 

A

Ay

VI(x)
x

Ay  wx  VI ( x)  0

x
M I ( x)  [ wx( )]  Ay x  0
2
wx 2
M I ( x)  Ay x 
2
x2
M I ( x)  4, 75 x 
2
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Sınır değerler, elde edilen kesme kuvveti ve eğilme momenti fonksiyonlarında yerine konursa I.
bölge için kesit tesirleri hesaplanabilir.

x2
VI ( x)  4,75  x
M I ( x)  4,75 x 
2
x0;
VI (0)  4,75 kN
M I (0)  0
x3;

VI (3)  1,75 kN

(0  x  3)

M I (3)  9,75 kNm

II. Bölge (3 < x < 4,5):

Fy  0

W

Ay  3w  VII ( x)  0

w=1 kN/m

MII(x)
A

Ay

VII ( x)  Ay  3w
VII ( x)  4, 75  3  1, 75 kN
M  0

VII(x)

3
M II ( x)  [3w( x  )]  Ay x  0
2
9
M II ( x)  Ay x  3wx  w
2
M II ( x)  4, 75 x  3x  4,5

(x-3)

3m
x

Sınır değerler, elde edilen kesme kuvveti ve eğilme momenti fonksiyonlarında yerine konursa II.
bölge için kesit tesirleri hesaplanabilir.

VII ( x)  1,75

M II ( x)  4,75 x  3x  4,5

(3  x  4,5)

x3;

VII (3)  1,75 kN

M II (3)  9,75 kNm

x  4,5 ;

VII (4,5)  1,75 kN

M II (4,5)  12,375 kNm

III. Bölge (4,5 < x < 6):

182

W
w=1 kN/m

10 kN

MIII(x)
A

Ay

VIII(x)
1,5 m

3m

(x-4,5)

x

Fy  0
Ay  3w  10  VIII ( x)  0
VII ( x)  Ay  3w  10
VII ( x)  4, 75  3  10  8, 25 kN

M  0
3
M III ( x)  [10( x  4,5)]  [3w( x  )]  Ay x  0
2
9
M III ( x)  Ay x  10 x  45  3wx  w
2
M III ( x)  4, 75 x  10 x  45  3 x  4,5
M III ( x)  8, 25 x  49,5
Sınır değerler, elde edilen kesme kuvveti ve eğilme momenti fonksiyonlarında yerine konursa II.
bölge için kesit tesirleri hesaplanabilir.

VIII ( x)  8, 25

M III ( x)  8, 25 x  49,5

(4,5  x  6)

x  4,5 ;

VIII (4,5)  8, 25 kN M III (4,5)  12,375 kNm

x6;

VIII (6)  8, 25 kN

M III (6)  0

Hesaplanan değerlerle kesit tesiri diyagramlarını çizdiğimizde, kesme kuvveti diyagramının I.
bölgede negatif eğime sahip şekilde doğrusal azaldığını ve II. ve III. bölgeye geçtiğinde sabit bir
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değerde kaldığını görürüz. Eğilme momenti diyagramının ise, I. bölgede ikinci dereceden bir
fonksiyon olduğu için parabolik bir forma sahip olduğunu ve II. bölgeye geçtiğinde birinci
dereceden bir fonksiyon olduğu için doğrusal arttığını görürüz. Yine, III. bölgede de eğilme
momenti birinci dereceden bir fonksiyon olduğu için grafiğin doğrusal azalarak mesnette
momentin sıfırlandığını görürüz.

I. Bölge

II. Bölge

w=1 kN/m

III. Bölge
10 kN

A

B
1,5 m

3m

1,5 m

L=6 m
4,75
1,75
V (kN)

x
0
-8,25

9,75

M (kN)

12,375

x
0

Yukarıdaki grafiği, evvelce elde ettiğimiz, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntıları
kullanarak yorumlamak mümkündür.
---o---
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

eşittir:

Kesme kuvvetini veren fonksiyonun eğimi dış yüke yani yayılı yükün negatifine

dV
 w
dx


Yayılı yük etkisindeki çubukta kesme kuvvetini veren fonksiyonun türevi, yayılı

yükün şiddetini verir:


x2

V2  V1    wdx
x1

Yayılı yük etkisindeki çubukta eğilme momentini veren fonksiyonun türevi, kesme

kuvveti fonksiyonunu verir:

dM
V
dx
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Bölüm Soruları
V

wL/2
L

x

0
-wL/2

1) Yukarıdaki grafikte, üzerinde yayılı yük bulunan bir basit kirişin kesme kuvveti diyagramı
verilmiştir. Kiriş açıklığı L olduğuna göre, kirişin L/4 noktasındaki eğilme momentinin şiddetini
bulunuz.

wL2
a)
8
wL2
d)
16

b)

3wL2
c)
32

wL
4

3wL2
e)
12

M (kNm)
18
0

L/2

L

x

2) Açıklığı L olan basit kirişe ait eğilme momenti diyagramı şekilde görüldüğü gibidir. Kirişin sol
ucundaki kesme kuvvetinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) L/2

b) 3L/4

d) 18/L

e) 36/L

c) 24/L
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3)

V

Yukarıdaki

grafikte,

üzerinde tekil yük ve w

wL

şiddetinde yayılı yük ve
wL/2
L

0

bulunan bir basit kirişin
kesme kuvveti diyagramı

x

verilmiştir. Kiriş açıklığı L

-wL/2

olduğuna göre aşağıdaki

-wL

ifadelerden

hangisi

yanlıştır.

a) Kirişteki tekil yükün şiddeti, yayılı yükün bileşkesiyle aynı şiddettedir.
b) Tekil yük, kirişin orta noktasında bulunmaktadır.
c) Yayılı yük, düzgün yayılı yüktür.
d) Kirişteki tekil yük, toplam yayılı yükün yarısına eşittir.
e) Maksimum moment tekil yükün altında meydan gelmektedir.

V (kN)

4,8
0

L/2
-1,20

3L/4

L

x

-2,25

4) Açıklığı L olan basit kirişe ait kesme kuvveti diyagramı şekilde görüldüğü gibidir. Kirişte
maksimum momentin yerinin sol uca uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) L/2

b) L/4

d) 3L/5

e) 2L/5

c) 3L/4
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Cevaplar:
1)c, 2)e, 3)d, 4)e
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11. SÜRTÜNME

189

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Cisimler ve yüzeyler arasındaki sürtünmenin denge şartlarına etkisi ve temel
kavramlar ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sürtünme nasıl oluşur?
2) Sürtünme kuvveti nasıl hesaplanır?
3) Sürtünme katsayısı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kuru yüzeylerdeki sürtünme
kavramını anlayabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Cisimlere etkiyen sürtünme
kuvvetlerini bulabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Kuru sürtünme (Coulomb sürtünmesi)



Pürüzlü yüzey



Pürüzsüz (cilalı) yüzey



Sürtünme katsayısı



Sürtünme kuvveti
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SÜRTÜNME
Mühendislik problemlerinde ele aldığımız mesnet çeşitlerinden sabit ve kayıcı mesneti hatırlatmak
gerekirse, sabit mesneti, pürüzlü bir yüzeye temas eden ve yüzey ile cismin arasındaki sürtünme
kuvvetinden dolayı hareketi engellenmiş mesnet türlerinden biri olarak niteleyebileceğimizi
göstermiştik. Kayıcı mesnet ise cilalı bir yüzeye temas eden ve cisim ile yüzey arasındaki sürtünme
kuvveti ihmal edildiği için yalnız normal kuvvet aktaran mesnet türü olarak ifade etmiştik. Sabit
mesnette de cisim ile yüzey arasında teğetsel bir kuvvet ile yüzeye dik normal kuvvet, reaksiyon
kuvvetleri olarak kabul edilmişti. Bazı durumlarda bu tarz ideal şartlar sağlansa bile her zaman
geçerli olmamaktadır. Temas halinde olan iki cisim veya yüzey arasındaki sürtünmeden
kaynaklanan kaymaya karşı direnç, denge probleminin tayininde önemli bir rol oynayabilir.
Gerçekte sürtünmesiz bir yüzey elde etmek mümkün değildir. Ancak sürtünme kuvvetleri ihmal
edilebilecek düzeyde kalabilir. İki cisim ve/veya yüzey birbiri ile temasta ise her zaman birbirleri
arasında sürtünme kuvveti adı verilen teğetsel kuvvetler meydana gelecektir. Cisimlere uygulanan
bileşke kuvvetin, sürtünme kuvvetine paralel bileşeni, cismin hareket halinde mi yoksa sabit halde
mi kalacağını belirleyen ana unsur olacaktır. Bileşke kuvvetin sürtünme kuvvetini yenmesi
halinde, yani sürtünme kuvvetinden biraz daha büyük olması durumunda, cisimler kayma hareketi
yapmaya başlayacaktır. Temiz ve kuru yüzeyler arasındaki sürtünme problemleri ilk olarak 1781
yılında, yaptığı yayınları ile Coulomb tarafından incelenmiştir. Bu tarz kuru sürtünme aynı
zamanda Coulomb sürtünmesi olarak da anılmaktadır.
Kuru yüzeylere ait sürtünme kanunları kısaca üç maddede toplanır:
i.

Meydana gelen toplam sürtünme, temas halindeki alanların büyüklüğünden
bağımsızdır.

ii.

Meydana gelen toplam sürtünme, normal basınçla orantılıdır.

iii.

Küçük sürtünme hızları için meydana gelen sürtünme, pratik olarak hızdan
bağımsızdır. Bununla beraber deneyler, kaymayı başlatmak için gereken F kuvvetinin,
kaymayı devam ettirmek için gereken kuvvetten daha büyük olduğunu göstermektedir.

Yukarda sıralanan üç maddeden oluşan sürtünme kanunları kısaca aşağıdaki formülle izah
edilebilir.
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F  N
Buradaki N cisme uygulanan normal kuvveti yani basınç kuvvetini, F cisimler arasındaki sürtünme
kuvvetini, µ ise cisimler arasındaki yüzeyin durumuna göre belirlenen sürtünme katsayısını ifade
etmektedir. Dengede halindeki bir cisimde kaymayı başlatmak için gereken F kuvveti statik
sürtünme katsayısı, başlamış olan kayma hareketini devam ettirmek için gerekli kuvvet olarak
alınırsa, kinetik sürtünme katsayısı olarak ifade edilir. Yüzey pürüzlüğü ile alakalı olan bu
katsayılar, malzeme türü ve yüzey şartlarına göre çok farklılık gösterir.
Şekil 1’de görülen, öz ağırlığı ihmal edilmiş blok eğik bir kuvvetin etkisindedir ve blok ile zemin
arasındaki sürtünme dolayısıyla blok hareketsiz durumdadır. Düşeyle α açısı yapan kuvvetten
dolayı zeminden cisme etkiyen reaksiyon kuvveti de aynı tesir çizgisi üzerinde ve zıt yönlü
olacaktır. Reaksiyon kuvveti de düşeyle α açısı yapacağından dik bileşenlerine ayırarak F ve N
bileşenleri ile ifade edilebilir. Burada N, P kuvvetinden dolayı meydana gelen düşey reaksiyon
bileşeni yani normal kuvvet, F kuvveti de zemin ile cisim arasındaki yüzey reaksiyonundan dolayı
meydana gelen statik sürtünme kuvveti olarak ifade edilmektedir. Bu iki kuvvetin bileşkesi R
reaksiyon kuvvetine eşit olduğundan aralarında,

F
 tan 
N
bağıntısı bulunmaktadır. Şekil 1b’de cisme etkiyen kuvvetler serbest cisim diyagramı üzerinde
gösterilmiştir. Uygulanan P kuvvetinden dolayı bloğun hareketsiz kalabilmesi yani,
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α

φ

P

P

F
N

R
α

b) Bloğun serbest cisim diyagramı
ve reaksiyon bileşenleri

a) P kuvvetine maruz blokta
zemin reaksiyonu,

Şekil 24. Eğik kuvvete maruz bir blokta zemin reaksiyonu ve reaksiyon bileşenleri

kaymaması için sürtünme kuvvetinin belli bir değerin altında kalması gerekmektedir. Eğer,
kuvvetin şiddeti değiştirilmeden bloğu kayma yapmaya zorlamak isteniyorsa F kuvvetinin
şiddetinin arttırılması gerekecektir. Dolayısıyla P kuvvetinin düşey eksenle yaptığı açının
değişmesi gerekeceğinden, kaymayı başlatacak limit açıya φ dersek, yukarıdaki bağıntı denge şartı
olarak,

F
 tan 
N
halini alacaktır. Kayma hareketinin başladığı bu limit durumda normal kuvvet ile sürtünme kuvveti
arasındaki oran, aynı zamanda, sürtünme katsayını ifade etmektedir.

F

N
Dolayısıyla, reaksiyon kuvvetinin konumunu aynı zamanda sürtünme katsayını belirlemektedir.

tan   
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Sürtünme katsayının ark tanjantına eşit olan φ açısına, kayma başlangıç şartı olarak sürtünme açısı
olarak adlandırılır. Statik sürtünme kuvvetinin aşılması halinde cisim denge durumunu yitirecek
ve harekete başlayacaktır. Bu durumda cismin harekete devam edebilmesi için uygulanan kuvvetin
şiddetinin, başlangıçtaki kuvvete göre korunması gerekecektir. Ancak, sürtünme kanunlarının 3.
Maddesinde belirttiğimiz üzere, deneyler göstermiştir ki, kuru yüzeylerde kaymayı başlattıktan
sonra hareketi korumak için gereken yatay kuvvettin şiddeti, başlangıçtaki kuvvete nazaran
yaklaşık %25 daha küçük kalmaktadır. Dolayısıyla kinetik sürtünme katsayısı, statik sürtünme
katsayısından %25 küçük çıkmaktadır. O halde yukarıda verdiğimiz temel bağıntıyı şu şekilde
ifade etmek daha doğru olacaktır.

Fs  s N
Fk  k N
Tablo 1’de çeşitli malzemelere ait sürtünme katsayıları ve sürtünme açıları verilmiştir. Bu
katsayılar malzememin türüne ve yüzey şartlarına göre çok farklılık göstereceğinden yaklaşık
değerlerdir.
Tablo 1. Kuru yüzeylerde statik sürtünme katsayıları (S. Timoshenko ve D.H. Young’un Mühendislik
Mekaniği kitabı ile F.P. Beer ve E.R. Johnston’un Statik kitaplarından derlenmiştir).
Malzeme

Statik Sürtünme

Kinetik Sürtünme

µs

φs (°)

µk

φk (°)

Ahşap üzeri deri

0,5 – 0,6

27 – 31

0,3 – 0,5

17 – 27

Maden üzeri deri

0,3 – 0,5

17 – 27

~ 0,3

~ 17

Kuru kil üzerinde kâgir

~ 0,5

~ 27

Maden üzerinde maden

0,15 – 0,25

8 – 14

~ 0,1

~6

Ahşap üzerinde maden

0,4 – 0,6

22 – 31

0,3 – 0,5

17 – 27

Ahşap üzerinde halat

0,5 – 0,8

27 – 39

~ 0,5

~ 27

Taş üzerinde taş

0,6 – 0,7

31 – 35

~ 0,4

~ 22

Ahşap üzerinde ahşap

0,4 – 0,7

22 – 35

~ 0,3

~ 17

Beton üzerinde lastik

0,6 – 0,9

31 - 42

~ 0,03

~2

~0,015

~1

Ahşap üzerinde taş

Buz üzerinde çelik
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Özetlersek; elde ettiğimiz bağıntılara göre bir yüzey ile temasta olan rijit cisimde, cisme etkiyen P
kuvvetinin şiddetine ve konumuna göre dört farklı durum söz konusudur. Bu durumları, Şekil
1’deki blok ve Şekil 2’de verilen grafikten de faydalanarak inceleyelim.

F

Denge

Hareket

Fs
Fk

Px

O

Şekil 25. Cisme etkiyen kuvvet ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişki

1. Eğer P kuvvetinin düşeyle yaptığı α açısı sıfıra eşitse, cisme etkiyen kuvvetin yatay bileşeni
olmayacağı için kayma hareketi meydana gelmeyecektir ve sürtünme kuvveti yoktur.
α=0 ; Px=0 ; Fs=0



Hareket ve sürtünme yok

2. P kuvveti yatayla α açısı yapmaktadır ancak cisim dengededir ve kayma hareketi yoktur.
Bu durumda cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti denge denklemleri yardımıyla
hesaplanabilir. Sürtünme kuvveti maksimum değere ulaşmadığı için Fs=µsN denklemi
kullanılamaz.
α<φs ; Px<Fs ; Py=N



Sürtünme var, hareket yok

3. Cisme etkiyen P kuvvetinin şiddeti ve konumu öyledir ki cisim harekete zorlanmak
üzeredir. P kuvvetinin yatay bileşeni Fs sürtünme kuvvetine ulaşmış ve N normal kuvvet
ile denge şartları sağlanmaktadır. Fs=µsN denklemi yardımıyla denge durumu incelenebilir.
Cisim hareket başlangıcında bulunmaktadır.

198

α=φs (Kritik açı) ; Px=Fs ; Py=N



Hareket başlamak üzere

4. Cisim artık üzerine gelen kuvvetler ile hareket halindedir ve yüzey üzerinde kaymaktadır.
Hareket kanunları geçerli olacağından denge denklemleri uygulanamaz. Cisme etkiyen
sürtünme kuvveti, hareket söz konusu olduğu için kinetik sürtünme kuvvetine eşit
olacaktır. Fk=µkN denklemi kullanılarak cismin hareketi incelenebilir.
α>φk ; Px>Fk ; Py=N 

Hareket hali

Yukarıda ifade edilen şartlar cismin eğik bir düzlemde bulunması halinde de kullanılabilir. Cismin
kendi ağırlığı dikkate alınarak, eğik bir düzleme konduğu farz edilirse, cismin harekete
başlayabilmesi için yüzeye paralel bileşeninin sürtünme kuvvetini yenmesi gerekmektedir.
Hareket başlangıcına karşılık gelen açıya da kritik sürtünme açısı adı verilir.
Uygulama Sorusu -1
Beton zemin üzerinde bulanan taş blok bir adam tarafından çekilmek istenmektedir. Kütlesi m olan
taş bloğun zemin üzerinde kayabilmesi ve gerekli çekme kuvvetinin minimum olabilmesi için AB
ipinin yatayla kaç derecelik açı yapması gerekmektedir.

B

A

m

Çözüm:
Taş bloğun kaymaya başlayabilmesi için blok ile zemin arasındaki sürtünme kuvvetinin yenilmesi
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gerekmektedir. AB ipinden bloğa uygulanan çekme kuvveti, blok üzerinde bir yatay bir de düşey
kuvvet oluşturacaktır. İpe uygulanan çekme kuvvetinin iki bileşeninden yatay olanı sürtünme
kuvveti ile dengelenmeye, düşey olanı da cismin ağırlığıyla birlikte normal reaksiyon kuvveti ile
dengelenmeye çalışacaktır. İpin açısındaki değişim bu iki reaksiyon bileşenin de şiddetlerinin
değişmesine neden olacağından doğru açının tespiti önem arz etmektedir. Blok tabanına etkiyen
reaksiyon kuvvetini bileşke kuvvet R ile gösterirsek, tüm kuvvetlerin bir noktada kesiştiğini
görürüz. Cismin dengede olduğu durumda cisme etkiyen kuvvetlerin kapalı bir çokgen oluşturması
gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde cisme etkiyen kuvvetleri incelersek,
W=mg

W=mg
P

Py

α

Px
Fs

φ

R
N

Fx  0



Px  Fs  0

Fy  0



N  Py  W  0 



Fs  Px
N  W  Py

Tepki kuvvetlerini elde ederiz. Sürtünme kuvveti, cisimle zemin arasındaki normal kuvvet ile
sürtünme katsayısına bağlı olduğu için ve ipe uygulanan çekme kuvvetinin düşey bileşenin normal
kuvveti azalttığını gözden kaçırmamamız gerekir. Tam bu noktada, ipin açısı ve uygulanan
kuvvetin neden önem arz ettiği daha iyi gözlemlenebilir.
Hareket başlangıcı için gerek şartın sürtünme açısı olduğu vurgulanmıştı. Sürtünme açısını
belirleyen parametreler de reaksiyon kuvvetlerinin bileşenleri olduğuna göre, ipe uygulanan
kuvvetin minimum olabilmesi için bileşke kuvvet R’ye dik olması gerekir. Dolayısıyla α=φ
olacaktır. Beton zemin ile taş blok arasındaki sürtünme katsayısı µs=0,6 olarak alınırsa,
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Pmin

s  tan  

R

sin  

φ

N
Fs

Pmin
W



0,6  tan 



Pmin  W sin 31 



  31
Pmin  0,515W

olarak bulunur.
W
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İki cisim ve/veya yüzey birbiri ile temasta ise her zaman birbirleri arasında
sürtünme kuvveti adı verilen teğetsel kuvvetler meydana gelir.

i.
bağımsızdır.
ii.

Kuru yüzeylere ait sürtünme kanunları kısaca üç maddede toplanır:
Meydana gelen toplam sürtünme, temas halindeki alanların büyüklüğünden
Meydana gelen toplam sürtünme, normal basınçla orantılıdır.

iii.
Küçük sürtünme hızları için meydana gelen sürtünme, pratik olarak hızdan
bağımsızdır. Bununla beraber deneyler, kaymayı başlatmak için gereken F kuvvetinin, kaymayı
devam ettirmek için gereken kuvvetten daha büyük olduğunu göstermektedir.

Yukarda sıralanan üç maddeden oluşan sürtünme kanunları kısaca aşağıdaki
formülle izah edilebilir:


F  N

Buradaki N cisme uygulanan normal kuvveti yani basınç kuvvetini, F cisimler arasındaki
sürtünme kuvvetini, µ ise cisimler arasındaki yüzeyin durumuna göre belirlenen sürtünme
katsayısını ifade etmektedir.

Kinetik sürtünme katsayısı, statik sürtünme katsayısından %25 küçük
çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Şekilde görülen 400 N ağırlığındaki sandık
sürtünmeli bir yüzey üzerinde durmaktadır.

P

Sandığı hareket ettirebilmek için gerekli en küçük
30

P kuvveti nedir?
( = 0.3 alınız)
a) 178 N
d) 185 N

b) 190 N
e) 168 N

c) 155 N

2. Şekilde görülen m kütlesi eğik bir düzlem üzerine

m

durmaktadır. Eğik düzlem yatayla 30° açı yaptığına
göre

meydana

gelen

sürtünme

kuvveti

için

aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

α

a)

Fs  mg sin30

b)

Fs  mg

d)

Fs  mg sin30

e)

Fs  mg cos30

c)

Fs  mg sin30
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3. Düzlem üzerinde bulunan m kütlesi bir adam
tarafından AB ipi yardımıyla sabit hızla
B

çekilmektedir. Cisim ile zemin arasındaki
sürtünme katsayıları µs=0,6 ve µk=0,5 olarak

m

A

verildiğine göre ipin yatayla yapması gereken
açı kaç derecedir.

a) Yaklaşık 27°
b) Yaklaşık 63°
c) Yaklaşık 31°
d) Yaklaşık 53°
e) Yaklaşık 17°
Cevaplar:
1)e, 2)a, 3)a
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KISIM 2.- CİSİMLERİN DİNAMİĞİ
12. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Cisimlerin hareketini inceleyen dinamik biliminin prensipleri ve maddesel
noktanın kinematiğini incelemek için gerekli temel bağıntılar ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir parçacığın (maddesel noktanın) hızı konumu ve ivmesi arasındaki ilişkiler
nelerdir?
2) Newton’un hareket kanunları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir parçacığın konumu, hızı ve
ivmesi arasındaki bağıntıları
anlayabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Newton kanunlarını
anlayabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Kinematik



Konum



Hız



İvme



Doğrusal hareket



Eğrisel hareket
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Dinamiğin Prensipleri
Birinci bölümde, mekaniğin, cisimlerin statiği konularında hareketsiz olan rijit cisimlerin denge
halini inceledik. Tarihi gelişimi dikkate alındığında statiğe nazaran daha yeni olan ve temelleri
Galileo (1564-1642) zamanında başladığı kabul edilen dinamik bilimi, zaman kavramını ele alarak
cisimlerin hareketini incelemektedir. Zamanın ölçülmesi dinamik biliminde önemli bir yer tutar
ve problemi belirleyen ana unsurlardandır. Dinamik konuları, kinematik ve kinetik adı verilen iki
temel kısma ayrılarak incelenir.
Kinematik, cismin hareketini uzaklık ve zaman bağıntısı ile ele alıp cismi harekete zorlayan kuvvet
ile ilgilenmez. Hareket halindeki maddesel bir noktanın yer değiştirme, hız, ivme ve zaman
arasındaki bağıntıları kurar. Kısaca, maddesel noktanın izlediği yörüngedeki konumunun tayini
kinematik problem olarak ele alınır.
Kinetik ise, istenilen hareketi meydana getirmek için bir cisme veya cisimler sistemine nasıl bir
kuvvet veya kuvvetler sisteminin uygulanması gerektiği üzerinde durur. Bu durumun aksi şekilde,
verilmiş bir hareketi meydana getirmek için tatbik edilmesi gereken kuvvetin bulunması da kinetik
problemleri arasında yer alır. Hareketsiz bir cisme sabit ve yatay bir kuvvet uygulandığında cismin
yapacağı hareketin tayini kinetik problemlerine örnek olarak verilebilir.
Dinamik konularında ele alınan problemleri idealize etmek için yine maddesel nokta kavramından
faydalanacağız. Burada ifade edilmek istenen maddesel nokta kavramı, belirli miktarda maddeyi
barındıran fakat boyutları olmayan bir nokta olarak tarif edilir. Gerçekte böyle bir şey mümkün
olmamasına rağmen, cismin boyutlarının hareketin boyutuna nazaran çok küçük kalması problemi
bu şekilde idealize etmememize imkân verir. Örneğin, bir uçağın, otomobilin hareketini incelemek
için bu cisimleri rijit kabul ederek boyutları dikkate alınmadan tek bir maddesel nokta olarak ele
almak gerekecektir. Fakat pratikte, problemi her zaman bu şekilde idealize etmek mümkün
olmayabilir. Bu takdirde problem maddesel noktanın kinematiği probleminden, rijit cisimlerin
dinamiği konularına girer.
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12. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ
Bir Maddesel Noktanın Hareketi
Maddesel noktanın hareketi genel olarak yörüngesi ile tanımlanır. Bu yörünge uzayda bir doğru
üzerinde olabileceği gibi bir eğri ile tanımlanabilir. En temel halde yörünge bir doğrudur ve
maddesel nokta doğrusal hareket yapmaktadır diye nitelenir. Eğer takip edilen yörünge eğrisel ise,
maddesel nokta eğrisel hareket yapmaktadır diye nitelenir.
Şekil 1’de, bir maddesel noktanın doğrusal hareketi verilmiştir. Hareketin herhangi bir t anında A
noktası esas alındığında, cismin B noktasına gelmesi için yörüngesinde kat etmesi gereken mesafe
s olarak tanımlanırsa ve maddesel noktanın yörünge üzerindeki hareketinde herhangi bir t anı için
s mesafesi bilindiği takdirde hareketi belirlememiz mümkün hale gelecektir. O halde, belirli bir Δt
zaman aralığı için Δs yer değiştirmesini kullanarak maddesel noktanın hızı,

v

s2  s1 s

t2  t1 t

bağıntısı ile tanımlanır. Şayet maddesel nokta, eşit Δt zaman aralığında eşit Δs yer değiştirmesi
yapıyorsa, bu özel hal, düzgün doğrusal hareket adını alır. Görüleceği üzere, Δs/Δt oranı hareketin
herhangi bir t anındaki konumu için değişmeyeceğinden, düzgün doğrusal hareket, sabit hızlı bir
hareket olacaktır.
Bu durumun aksi olarak, eğer eşit Δt zaman aralıklarında maddesel noktanın kat ettiği mesafe eşit
değilse, hareket, düzgün olmayan doğrusal hareket adını alır. Bu hareketi ifade etmek için Şekil
1’deki maddesel noktanın B noktasından B’ noktasına olan yer değiştirmesini göz önüne

A

B
s

B’

v

v +Δv

Δs

Şekil 26. Bir maddesel noktanın doğrusal hareketi

211

alalım. Maddesel nokta B den B’ ye gelene kadar geçen zamana t+Δt dersek, bu zaman aralığında,

vort 

s
t

bağıntısı ortalama hızı verecektir. Düzgün olmayan doğrusal hareket için, yukarıda ifade edilen Δt
zaman aralığı kendi içinde daha kısa aralıklı dilimlere ayrılarak küçültülürse, bu aralıktaki hareket
de gittikçe düzgün harekete yaklaşacaktır. Δt sonsuz derecede küçültüldüğü zaman, Δs/Δt oranının
vardığı limite, maddesel noktanın t anındaki ve yörünge üzerindeki konumuna tekabül eden ani
hızı adı verilir.

 s 
v  lim  
t  0 t
 
ds
v
dt
Bu noktada yukarıdaki tariften, ani hızı, s’nin t’ye göre türevi olarak tanımlarız. Maddesel
noktanın hareket doğrultusu üzerinde yerini veren s, başlangıç konumuna göre pozitif veya negatif
değerler alabilir. Dolayısıyla, maddesel noktanın hızı da pozitif veya negatif değerler alacaktır.
Hızın pozitif olması, noktanın kat ettiği mesafenin arttığı, negatif olması ise kat ettiği mesafenin
azaldığı şeklinde yorumlanabilir. Diğer bir deyişle, hız pozitif ise nokta +s yönünde, hız negatif
ise nokta –s yönünde hareket etmektedir. Hız birimi olarak [m/san] kullanılır.
Birim zamanda kat edilen mesafenin eşit olmaması durumunda, yukarıda ifade edilen hız da
zamanla değişecektir. Maddesel noktanın hızının zamana göre değişme oranına maddesel noktanın
ivmesi adı verilir. Şekil 1’de, noktanın B den B’ ye gelmesi için hızdaki değişim Δv olarak alınırsa,
B’ ne geldiği andaki hızı v+Δt olacaktır. O halde, B ve B’ arasındaki ortalama ivme,

aort 

v2  v1 v

t2  t1 t

bağıntısı ile ifade edilir. Bu bağıntıda da Δt sıfıra yaklaştırıldığında elde edeceğimiz Δv/Δt oranının
limitine maddesel noktanın ani ivmesi adı verilir. İvme birimi olarak [m/san2] kullanılır.
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 v 
a  lim  
t 0 t
 
dv
a
dt
İvme de hız gibi pozitif veya negatif değerler alabilir. İvmenin pozitif olması hızın arttığını, negatif
olması ise hızın azaldığını gösterir. Pozitif olması hali, maddesel noktanın ya +s yönünde
hızlandığı veya –s yönünde yavaşlayarak hareket ettiği şeklinde ifade edilebilir. Her iki halde de
Δv pozitiftir. İvmenin negatif olması ise hızın azaldığını gösterir. Maddesel nokta ya +s yönünde
yavaşlıyordur ya da –s yönünde hızlanarak hareket etmektedir. Her iki halde de Δv negatiftir. İvme
sabit olduğunda, düzgün değişen doğrusal hareket adını alır.
Görüleceği üzere hız ve ivme, doğrultusu yönü ve şiddeti olan birer vektör ile temsil
edilebilmektedir. Özelikle, eğrisel hareketin anlaşılmasında, hızı ve ivmeyi vektörlerle ifade etmek
faydalı olacaktır. Şekil 2’de eğrisel hareket yapan maddesel noktanın yörüngesi ve iki farklı
konumu için hız vektörü gösterilmiştir. Maddesel noktanın B den B’ ye hareketi t ve t+Δt zaman
aralığında ifade edilirse, hız vektörü, yörüngeye teğet olarak v1 ve v2 vektörleri ile temsil edilir.
Hız vektörleri serbest vektörler olarak ele alınırsa, hızdaki değişim yörüngeye eğik bir Δv vektörü
ile gösterilir. Dolayısıyla, maddesel noktanın B den B’ ye hareketinde ortalama ivme Δv/Δt oranı
ile verilir. Δt sıfıra yaklaşırken bu vektörün yaklaştığı limit, maddesel noktanın t anındaki ani
ivmesi olarak adlandırılır. Bu noktada ivmenin, Δv ile aynı doğrultuda bir vektör olduğu gözden
kaçırılmamalıdır. Yörüngeye eğik konumda bulunan bu ivme vektörünü, yörüngeye teğet ve
yörüngeye dik olmak üzere iki bileşene ayrılabiliriz.
Eğrisel harekette ivmenin şiddeti yalnızca hızdaki değişime bağlı olmamakla birlikte, maddesel
noktanın hareketinde, doğrultunun değişikliğine de bağlıdır. Eğrisel harekette, maddesel noktanın
takip eden iki konumu için her zaman Δv vektörü mevcut olacağından ivme hiçbir zaman sıfır
olmayacaktır. İvmenin ancak, hızın şiddet ve doğrultuca sabit olduğu, doğrusal harekette sıfır
olabileceği açıktır.
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v2

B’

Δv

v1

v1

v2

B

Şekil 27. Bir maddesel noktanın eğrisel hareketi

Newton Kanunları
Yukarıda bir maddesel noktanın hareketini, noktayı harekete zorlayan kuvveti göz önüne
almaksızın inceledik. Maddesel noktaya etkiyen kuvvetten dolayı meydana gelen hareketi ilk
olarak Galileo incelemiş ve temellerini oluşturmuştur. Newton Galileo’nun ortaya koyduğu
prensipleri son şeklini vererek bir sistem altına koymuştur. Newton kanunları olarak bilinen üç
temel kanun şöyledir:
1. Her cisim hareketsiz veya düzgün doğrusal hareketten biri olan durumuna, bu durumu
değiştirecek bir kuvvet tarafından zorlanıncaya kadar devam eder. Bu kanun aynı zamanda
atalet kanunu olarak da adlandırılır. Burada maddesel noktanın hızındaki değişimin sonucu
kuvvettir.
2. Bir maddesel noktanın ivmesi, kendisine tatbik edilen kuvvetle orantılı olup kuvvetin
etkidiği doğrultuda etkir. Örneğin, cisimlerin düşmesi sabit ivmeyle gerçekleşir ve g harfi
ile gösterilir. Yerçekimi ivmesi dolayısıyla cisimlere etkiyen kuvvet kütle x yer çekimi
ivmesi ile ifade edilir. Yer çekimi ivmesi, Galileo ve Newton’un tecrübelerine göre 9,81
m/san2’dir.
3. Her tesire karşı, daima, eşit ve aksi yönde bir zıt tesir mevcuttur yahut herhangi iki cismin
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karşılıklı tesirleri daima birbirine eşit ve zıt yönlüdür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


incelenir.

Dinamik bilimi, zaman kavramını ele alarak cisimlerin hareketini incelemektedir.
Dinamik konuları, kinematik ve kinetik adı verilen iki temel kısma ayrılarak


Kinematik, cismin hareketini uzaklık ve zaman bağıntısı ile ele alıp cismi
harekete zorlayan kuvvet ile ilgilenmez. Hareket halindeki maddesel bir noktanın yer değiştirme,
hız, ivme ve zaman arasındaki bağıntıları kurar.

Kinetik ise, istenilen hareketi meydana getirmek için bir cisme veya cisimler
sistemine nasıl bir kuvvet veya kuvvetler sisteminin uygulanması gerektiği üzerinde durur.

Maddesel nokta kavramı, belirli miktarda maddeyi barındıran fakat boyutları
olmayan bir nokta olarak tarif edilir.


Maddesel noktanın hareketi genel olarak yörüngesi ile tanımlanır.


yörünge bir doğruysa maddesel nokta doğrusal hareket yapmaktadır diye
nitelenir. Eğer takip edilen yörünge eğrisel ise, maddesel nokta eğrisel hareket yapmaktadır diye
nitelenir.


Düzgün doğrusal hareket ivmenin sıfır olduğu sabit hızlı bir harekettir.


İvmenin sıfırdan farklı ve sabit olduğu doğrusal hareket ise düzgün değişen
doğrusal hareket olarak adlandırılır.
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Bölüm Soruları
1) Bir taş düşey olarak yukarı doğru atılmıştır. Elden çıktığı anda taşın …
a) ivmesi sıfırdır.
b) ivmesi artmaktadır.
c) hızı artmaktadır.
d) ivmesi azalmaktadır.
e) ivmesi sabittir.
v

2) Bir cismin hız-zaman grafiği yanda
verilmiştir. Cismin hareketi esnasında,
hangi zaman aralığında veya aralıklarında

0

t5
t1

t2

t3

t4

t6
t7

t8

t

ivme sıfırdır?

a) (0<t<t1), (t2<t< t3), (t4<t< t5)
b) t6<t< t7
c) (t1<t< t2), (t3<t< t4), (t5<t< t6), (t7<t< t8)
d) (0<t< t1), (t6<t< t7)
e) (t2<t< t3), (t4<t< t5)

Cevaplar:
1)e, 2)c
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13. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ (devamı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Doğrusal ötelemenin kinematiği ve maddesel noktanın hareketini belirleyen temel
denklemlerin çıkarılışı ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğrusal ötelenme nedir?
2) Doğrusal ötelenme yapan bir parçacığın konumu, hızı ve ivmesi arasındaki bağıntılar
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Düzgün doğrusal ve düzgün
değişen doğrusal hareket apan
bir parçacığın konumu, hızı
İnceleyerek ve problem çözerek
ve ivmesi arasındaki
bağıntıları anlayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Doğrusal hareket



Düzgün doğrusal hareket



Düzgün değişen doğrusal hareket
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13. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ (devamı)
Doğrusal Ötelenmenin Kinematiği
Şekil 1’de verilen maddesel noktanın yer değiştirmesini s ekseni ile tanımlayalım. Maddesel nokta
hareket ederken yer değiştirme zamanla değişecektir. Herhangi bir t anındaki yer değiştirme
biliniyorsa maddesel noktanın hareketi tamamıyla biliniyor demektir. Bu bağıntı analitik olarak
genel yer değiştirme – zaman denklemi ile ifade edilebilir.
s  f (t )

f(t) fonksiyonu zamanın herhangi bir fonksiyonudur ve maddesel noktanın s ekseni boyunca
hareket şekline göre farklı biçimler alır. Örneğin,

s  c  bt
Şeklinde verilen bir denklemde, c maddesel noktanın t=0 anındaki başlangıç yer değiştirmesini, b
sabiti ise yer değiştirmenin artma oranını gösterir. Bu şekilde ifade edilebilen hareket, düzgün
doğrusal harekettir. Doğrusal harekete ikinci bir örnek,
s  ct 2

Eşitliği ile verilebilir. Elemanter fizikten bilindiği üzere böyle bir hareket serbest düşme halinde
rastlanır. Üçüncü örnek ise, r yarıçaplı bir daire hattı üzerinde düzgün hareket eden bir maddesel
nokta ile verilebilir.

s  r cos wt

O

A

B

s
s

Şekil 28. Bir maddesel noktanın doğrusal hareketi
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Bir Maddesel Noktanın Hareketinin Belirtilmesi
Bir maddesel noktanın hareketini belirleyebilmek için kullanılan en temel ve genel bağıntılar,
ivmeyi zamanın fonksiyonu olarak tanımlamak suretiyle elde edilir. Dolayısıyla, a=f(t) bağıntısı
temel ivme denkleminde yerine konursa,

a

dv

dv  a dt
dt
dv  f (t )dt

 dv   f (t )dt
Eşitliği elde edilir. İntegral alındığında f(t) fonksiyonu için integrasyon sabiti eklenmesi gereği
gözden kaçırılmamalıdır. Bu özel durum, pek çok farklı hareketin varlığına işaret etmektedir.
Maddesel noktanın hareketini tanımlayabilmek için sınır değerleri belirlenmelidir. Başlangıç
anında, t=0’da maddesel noktanın hızına vo, yörüngesindeki konumuna da so dersek ve t=t anındaki
hızına da v dersek, yukarıdaki integral belirli hale gelir ve,



v

vo

t

dv   f (t )dt
0

t

v  vo   f (t )dt
0

t

v  vo   f (t )dt
0

halini alır. v=ds/dt eşitliğinde, yukarıdaki denklemde bulduğumuz v değerini yerine koyarsak,

v

ds

dt



ds  v dt



t

ds  vo   f (t )dt dt
0

t

ds  vo dt   f (t )dt dt
0

İntegrali almak için sınır değerleri , t=0’da maddesel noktanın yörüngesindeki konumuna so, ve t=t
anındaki konumuna da s dersek,
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s

so

ds  

t



t

o 0

f (t )dt dt  vo dt

s  so  vot  

t

s  so

t


v t  

t

f (t )dt dt

o 0

o

t

f (t )dt dt

o 0

bağıntısını elde ederiz. Böylece s yer koordinatı t cinsinden edilmiş ve hareket tam olarak
belirlenmiş olur. Elde ettiğimiz bu denklem, iki önemli hareket hali olan düzgün doğrusal hareket
ve düzgün değişen doğrusal hareket durumunu incelemek için kullanılacaktır.
Düzgün doğrusal harekette, maddesel noktanın hareketinde t’nin her değeri için v hızı sabit
olacağından, a ivmesi sıfıra eşit olacaktır. Yani birim zamanda değişen hızın oranı sıfır çıkacaktır.
O halde,

ds
 v  sabit 
dt

a  f (t )  0

olacağından yukarıda elde ettiğimiz,

s  so  vot  

t



t

o 0

f (t )dt dt

denklemi, hareketin her anındaki hız sabit ve v’ye eşit olduğu için,

s  so  vt

(1)

halini alır. Elde edilen (1) eşitliği yalnızca maddesel noktanın hızı sabit ise kullanılabilir.
Diğer özel bir hal olan düzgün değişen doğrusal harekette ise maddesel noktanın hareketinde t’nin
her değeri için v hızının değişim oranı sabit olacağından maddesel noktanın a ivmesi sabit
çıkacaktır. Dolayısıyla,

dv
 a  sabit 
dt

a  f (t )  sabit

olacağından yukarıda elde ettiğimiz,
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t

v  vo   f (t )dt
0

denkleminde, f(t) fonksiyonu sabit olduğu için integral dışına çıkarılacaktır ve
t

v  vo  a  dt
0

v  vo  at

(2)

halini alacaktır. Bu denklemde vo başlangıç hızıdır. Eşitliğin sol tarafındaki v hızı için ds/dt yi
yerine koyarsak ve s’nin başlangıç değerini so kabul ederek integral alırsak,

ds
 vo  at
dt
ds  (vo  at )dt



s

so

t

ds   (vo  at )dt
0

1
s  so  vot  at 2
2
1
s  so  vot  at 2
(3)
2
bağıntısı elde edilir. İvmenin sabit olduğu hareket hali için bir başka bağıntıyı, temel bağıntılardan
dt diferansiyelini yok ederek elde edebiliriz.

v

ds
dt



dt 

ds
v

eşitliğini, ivme denkleminde yerine koyarsak,

a

dv
dt



a

dv
ds
v



av

dv
ds



a ds  v dv

eşitliğini elde ederiz. a ivmesi sabit olduğuna göre her iki tarafın integrali alınırsa,
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v

vo

s

v dv  a  ds
so

1 2 2
(v  vo )  a ( s  so )
2
v 2  vo2  2a ( s  so )
(4)
bağıntısı elde edilir. Düzgün değişen doğrusal hareket için çıkardığımız, (2), (3) ve (4)
denklemlerinin yalnızca bu hareket hali için yani maddesel noktanın ivmesi sabit ise
kullanılabileceğini gözden kaçırmamız gerekir.
Uygulama Sorusu -1
Bir otomobil üreticisi, araçlarının kalkıştan 6 saniye sonra 90 km/saat hızına ulaştığını açıklamıştır.
Eğer aracın ivmesi sabit ise 6 saniyede kat ettiği mesafeyi ve aracın ivmesini bulunuz?
Çözüm:
Aracın ivmesi sabit olduğuna göre, maddesel noktanın hareketinin belirtilmesi için çıkardığımız
bağıntılardan (2) denklemi yardımıyla aracın ivmesi hesaplanabilir. Ancak işlem yapabilmemiz
için öncelikle hızın birimini m/san’ye dönüştürmemiz gerekir.

90

km
1000 m
 90
 90 km/saat  25 km/saat
saat
3600san

v  vo  at



a

v  vo 25  0

 4,17 m/san 2
6
t

Aracın ivmesi bulunduktan sonra (3) denklemini kullanarak, 6 saniye sonra kat edilen mesafeyi
hesaplayabiliriz. Başlangıç konumu so=0 ve başlangıç hızı vo=0 olduğuna göre,

1
s  so  vot  at 2
2



s

1 2
at  0,5(4,17)(6)2  75,1m
2

olarak elde edilir.

Uygulama Sorusu -2
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Bir taş, 50,0 m yüksekliğinde bir binanın çatısından, düşey olarak yukarı doğru atılmıştır. Taş
atıldıktan 5,00 saniye sonra yere düşmüştür. Taşın atıldığı andaki hızını, ne kadar yükseğe
ulaştığını ve yere çarptığı andaki hızını bulunuz?
Çözüm:
Yukarıya doğru atılan taş, harekete başladığı noktadan geçerek yere düşeceği için problemin
çözümü için öncelikle çalışacağımız pozitif ekseni belirlememiz gerekir. Seçeceğimiz pozitif
eksene göre taşın yörüngesindeki koordinatların işareti yer değiştirme, hız ve ivmenin yönünü de
belirleyecektir. Pozitif ekseni yukarı doğru seçersek, taşın harekete başladığı andaki koordinatı
so=+50,0 m olacaktır. Taş yukarı çıkarken yavaşladığına göre hızı pozitif, taşa etkiyen ivme ise
negatif ve yer çekimi ivmesine eşit olacaktır. Dolayısıyla, a=g= -9,81 m/san2 olmak üzere taş
ulaşabileceği en üst noktaya geldiğinde hızı sıfıra eşit olacaktır. Bu andan itibaren, taşın hareketi
artık serbest düşme şeklinde de tanımlanabilir. O halde, zemin seviyesini orijin kabul edersek, taş
t=5 saniye sonunda bu noktaya geldiğine göre s=0 olacağından, (3) denklemini kullanarak ilk hızı,

1
s  so  vot  at 2
2

1
s  50  vo (5)  (9,81)(5) 2  0
2



vo  14,5 m/san
olarak bulunur. Görüleceği üzere sonuç pozitif çıkmıştır. İlk hız seçilen pozitif eksenle aynı
yöndedir. Taşın ulaştığı en yüksek mesafeyi bulabilmemiz için hareketi kafamızda
canlandırmamız gerekmektedir. En üst seviyede taş, bir an için durmakta ve sonrasında da tekrar
aşağı düşmektedir. Taşın en üst noktada durduğu andaki ani hızı sıfır olmaktadır. Dolayısıyla v=0
için (2) denklemini kullanarak en üst seviyeye gelene kadar geçen süreyi elde edebiliriz.

v  vo  at



v  14,5  (9,81)t  0

t  1, 48san
Taş fırlatıldıktan 1,48 saniye sonra en üst seviyeye ulaştığına göre, (3) denklemi yardımıyla t=1,48
saniye için s koordinatını elde edebiliriz.
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1
s  so  vot  at 2
2

1
s  50  (14,5)(1, 48)  (9,81)(1, 48) 2
2



s  60, 7 m
Binanın çatısının yerden yüksekliği 50 m olduğuna göre taş çatıdan 10,7 m yükseldikten sonra
tekrar aşağıya düşmektedir. Taşın yere çarpma hızını bulmak için takip edebileceğimiz iki yol
vardır. Birincisi, taşın harekete başladığı noktadan geçeceği andaki hızı ilk hızına eşit olacağından,
hareketin başladığı ve son bulduğu nokta arasındaki yer değiştirmesinden hareketle (4) denklemini
kullanmak olacaktır. İkincisi ise taşın ulaştığı en üst nokta olan 60,7 m’de tekrar aşağıya düşeceği
andaki ilk hızı vo=0 kabul ederek çarptığı ana kadar geçen süreyi kullanarak (2) denklemi ile
çarpma hızını bulmaktır. Birinci yolu takip edersek,

v 2  vo2  2a( s  so )



(v)2  (14,5) 2  2(9,81)(50)

v  34,5m/san
İkinci yolu tercih edersek, vo=0, to=1,48 san, t=5 san olarak alındığında,
v  vo  a 

5

1,48

v  vo  at



dt

v  0  (9,81)(5  1, 48)

v  34,5 m/san

değerinde aşağı yönlü olarak hesaplanır.

229

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Herhangi bir t anındaki yer değiştirme biliniyorsa maddesel noktanın hareketi

tamamıyla biliniyor demektir. Bu bağıntı analitik olarak genel yer değiştirme – zaman denklemi
ile ifade edilebilir.
s  f (t )

ds
dt

dv d 2 s
olarak bulunur.
a

dt dt 2



Ani hız: v 



Düzgün doğrusal harekette hız sabittir (ivme=0) ve



Düzgün değişen doğrusal harektte ivme sabittir ve hareket denklemleri şunlardır:

v  v0  a t

,

ve

ani ivme:

1
s  s0  v0 t  a t 2
2

,

s  s0  v t

bulunur.

v 2  v02  2 a ( s  s0 )
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Bölüm Soruları
v(m/s)

1) Bir cisme ait hız-zaman grafiği
şekilde görüldüğü gibidir.

24.0

Cismin

hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
0

7.00

t (s)

hangisi doğrudur.

-44.6

a) Cisim sabit ivmeyle bir yönde hareket etmektedir.
b) Cisim belli bir seviyeden yukarı atılmış ve zemine düşmüştür.
c) Cisim zemin seviyesinden yukarı atılmıştır ve geri düşmüştür.
d) Cisim belli bir seviyeden aşağı doğru atılmıştır.
e) Cisim bir yönde ivmesi azalarak hareket etmektedir.
2) Bir taş yerden düşey olarak yukarı doğru atılmış ve ulaşabileceği en üst nokta olan H
mesafesine kadar yükseldikten sonra tekrar aşağı düşmüştür. En üst noktaya çıkana kadar geçen
süre T ise taşın ilk hızı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2H/T
b) H/2T
c) 0
d) H/T2
e) H/T
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3. Hareket halindeki bir cismin yeri y(t)= –4,905t2+24t+36 fonksiyonu ile tanımlanmıştır.
Cisim harekete başladıktan kaç saniye sonra anlık hızı sıfırdır.
a) 2,45 saniye
b) 4,89 saniye
c) 1,23 saniye
d) 6,12 saniye
e) Hiçbir zaman

4) Bir trenin hareketinin hız zaman grafiği şekilde
verilmiştir. Trenin kat ettiği toplam yol kaç

v (m/s)

km’dir?
10

200 260

60

t (s)

a) 1 km

b) 2 km

d) 4 km

e) 5 km

c) 3km

5) Bir çocuk elindeki topu düşey olarak havaya fırlatıyor.
Topun fırlatıldığı ilk andaki hızı 10 m/s ise topun çıkacağı h
yüksekliği kaç m’dir?
h

(g = 10 m/s2 alınız)
a) 1 m

b) 2 m

d) 5 m

e) 8 m

c) 4 m

Cevaplar:
1)b, 2)a, 3)a, 4)b, 5)d
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14. MADDESEL NOKTALARIN KİNETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Doğrusal ötelemenin kinetiği ve maddesel noktanın hareketini belirleyen temel
denklemlerin çıkarılışı ele alınmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kuvvetler etkisi altındaki bir cismin hareketi nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kütle ve ivme arasındaki
ilşkiyi anlayabilmek
anlayabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek

Kuvvetlerin etkisi altındaki
bir parçacığın konumu, hızı
ve ivmesi arasındaki
bağıntıları anlayabilmek

İnceleyerek ve problem çözerek
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Anahtar Kavramlar


Kütle



Kinetik



Atalet vektörü



Dinamik denge

237

MADDESEL NOKTALARIN KİNETİĞİ
12. Bölümde belirttiğimiz üzere, kinetik, istenilen hareketi meydana getirmek için bir cisme veya
cisimler sistemine nasıl bir kuvvet veya kuvvetler sisteminin uygulanması gerektiği üzerinde
durmaktadır. Bu durumun aksi şekilde, verilmiş bir hareketi meydana getirmek için tatbik edilmesi
gereken kuvvetin bulunması da kinetik problemleri arasında yer almaktadır. Hareketsiz bir cisme
sabit ve yatay bir kuvvet uygulandığında cismin yapacağı hareketin tayini bir kinetik problemdir.
Bu bölümde, maddesel noktaların kinetiğini kuvvet, kütle ve ivme kavramları ile ele alacağız.

Bir Maddesel Noktanın Hareketinin Genel Denklemi
Newton’un ikinci kanunu yardımıyla maddesel noktanın hareketine ait genel denklemi elde
edebiliriz. Deneylerden de bilinmektedir ki, W yerçekimi kuvveti etkiyen bir cisim g yerçekimi
ivmesine eşit bir ivme ile hareket edecektir. Cisme, W yerçekimi kuvveti yerine aynı doğrultu ve
yönde bir F kuvveti etkimiş olsaydı, dinamiğin ikinci kanununa göre cismin hareketinden meydana
gelen a ivmesi, tatbik edilen kuvvetle aynı doğrultuda ve yönde olacaktır. Dolayısıyla, a ivmesinin
g yerçekimi ivmesine oranı, F’nin W’ye oranına eşit çıkacaktır.
a F

g W

Bu bağıntıdan, F kuvvetini çekersek,
F

W
a
g

Şeklinde elde edilir. Bu denklem bir maddesel noktanın hareketine ait genel denklemi verir.
Herhangi bir t anında maddesel noktaya etkiyen F kuvveti biliniyorsa, cismin hareketinde cisme
etkiyen ivme de bulunabilir. Yukarıdaki eşitliğin sağ tarafında W/g olarak ifade edilen terim, cisme
etkiyen ivme ile ters orantılıdır. W/g değeri, maddesel noktaya tatbik edilen kuvvetle, harekete
geçişindeki âtıllık derecesini gösterir ve bu değer maddesel noktanın ataleti için bir ölçüdür. W/g
olarak ifade edilen faktör kütle adını alır ve m harfi ile gösterilir.
m

W
g
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Buradan hareketle, maddesel noktanın genel hareket denklemi,

F  ma
Şeklinde elde edilir. Burada, kütleyi ifade eden m skaler bir büyüklüktür. Kütle sabit kaldığı
takdirde, kuvvet ile ivme arasında bir oran söz konusu olacaktır. m, ivmenin faktörü olarak
kuvvetin şiddetini belirleyecektir. Bu noktada kuvvet ile ivmenin aynı doğrultuda olması gerektiği
de görülmektedir. Eğer F kuvveti sabit olmayıp zamana bağlı bir fonksiyon olarak tanımlanırsa,
ivme de zamana bağlı olarak değişecektir. Maddesel noktaya birden fazla kuvvet etkimesi halinde,
hareket denklemi,
 F  ma

şeklinde, noktaya etkiyen kuvvetlerin bileşkesi olarak dikkate alınacaktır (Şekil 1).

R

F1

ma

F2

=

m
Şekil 29. Bir maddesel noktanın doğrusal hareketi
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R

F1

F2

=0

m

-ma
Şekil 30. Bir maddesel noktanın dinamik dengesi

Dinamik Denge
Bir cisme etkiyen kuvvet ve ivmeyi vektörlerle ifade edebileceğimize değinmiştik. Bu vektörleri
dik eksenlerdeki bileşenlerine ayırarak,
 F  ma
( Fx i  Fy j  Fz k )  m(ax i  a y j  az k )

tarzında yazarsak, birim vektörlerin skaler çarpanlarının eşitliğinden,
 Fx  max

 Fy  ma y

 Fz  maz

bağıntılarını elde ederiz. Maddesel noktanın statiği konularında, dik eksenlerdeki kuvvetlerin
toplamı sıfıra eşit olmaktaydı. Hareket denklemlerinde ise ma vektörüne eşit olmaktadır. O halde,
Newton’un ikinci kanuna göre, bir maddesel noktaya etkiyen kuvvetlere –ma vektörü eklenirse
sıfıra eşdeğer bir vektör sistemi elde edilebilir. Şiddeti ma, yönü ivmenin aksi yönde olan –ma
vektörüne atalet vektörü adı verilir. Böylece, maddesel noktaya etkiyen kuvvetlerle birlikte atalet
vektörü ile cismin dengede altında olduğu izah edilebilir. Atalet vektörü ile sağlanan denge
durumuna, dinamik denge adı verilir (Şekil 2).
 F  ma  0

Atalet vektörü, cismi hareket ettirmek veya hareketin şartlarını değiştirmek istediğimizde, cismin
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gösterdiği direncin ölçüsü olarak tanımlanır. Bu nedenle çoğu zaman atalet kuvveti olarak da ifade
edilir.

Uygulama Sorusu -1
Bir m kütlesi, azami 25,0 N kuvvet aktarabilen bir ip ile asansör
içinde tavana asılmıştır. Asansör yükselmeye başladığındaki ivmesi
3 m/san2 olduğuna göre ipe asılabilecek azami kütle ne kadardır?
Çözüm 18.
m

Asansör durduğu zaman veya sabit hızla hareket ettiğinde sistem
denge halinde olacaktır. Çünkü her iki durumda da ivme sıfıra eşit
olacaktır. Asansörün sabit hızla hareketi, düzgün doğrusal hareket
olacaktır. Dolayısıyla, ipe 25,0 N’luk bir kuvvet uygulanabilir ve
m=(25,0N)/(9,81m/san2) = 2,55 kg’lık bir kütle asılabilir.
Ancak asansör

yukarıya

doğru hareketlendiğinde, hızdaki

değişimden ötürü, 3 m/san2 şiddetinde bir ivmeye sahip olmaktadır. Dolayısıyla ip, m kütlesinin
ağırlığından daha fazla bir kuvvetle yüklenip 25,0 N değerini aşacak ve kopacaktır. Kütlenin
dinamik dengesini incelemek için m kütlesinin serbest cisim diyagramı üzerinde, cisme etkiyen
net kuvvet ile atalet kuvvetinin dengesini incelememiz gerekir.
 F  ma  0
Tmaks=25N

a=3m/san2

T  W  ma  0
25  (9,81m)  (3m)  0
25  12,81m
m  1,95 kg

m

Görüleceği üzere ip 2,55 kg’lık bir kütle taşıyabilmesine rağmen,
asansörün kalkış anındaki ivmesinden dolayı ipe 1,95 kg’dan daha
W

büyük bir kütle asılamayacaktır. Aksi takdirde ip kopacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Maddesel noktanın genel hareket denklemi, Newton kanununu kullanarak
F  ma şeklinde elde edilir.

 F  ma

Maddesel noktaya birden fazla kuvvet etkimesi halinde, hareket denklemi,
şeklinde, noktaya etkiyen kuvvetlerin bileşkesi olarak dikkate alınacaktır


Newton’un ikinci kanuna göre, bir maddesel noktaya etkiyen kuvvetlere –ma
vektörü eklenirse sıfıra eşdeğer bir vektör sistemi elde edilebilir. Şiddeti ma, yönü ivmenin aksi
yönde olan –ma vektörüne atalet vektörü adı verilir.

Atalet vektörü ile sağlanan denge durumuna, dinamik denge adı verilir:
 F  ma  0
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Bölüm Soruları

1. Şekilde görülen blokların kütlesi m=1 kg’dır. B
bloğu bir ip ile duvara bağlanmıştır.

P

Bloklar

B

arasındaki ve A ile yer arasındaki sürtünme

A

katsayısı = 0,3 ’tür. A bloğuna P=20 N kuvvet
uygulandığında blok hareket etmekte ise bloğun
ivmesi kaç m/s2 dir? (g = 10 m/s2 alınız)

P

a) 4 m/s2

b) 6 m/s2

d) 9 m/s2

e) 11 m/s2

c) 7 m/s2

2. Şekilde verilen bloğun kütlesi 80 kg’dır. P
kuvveti yatayla 30 derecelik açı yapmaktadır.
Blok 2.5 m/s2 ile hareket ettiğine göre P
kuvvetini şiddeti ne kadardır? (µk = 0.25 alınız)
a) 350 b) 425 c) 535 d) 595 e) 650 (N)

Cevaplar:
1)e, 2)c
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