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MEKANİK SİSTEMLERİN STATİK KUVVET ANALİZİ (4.HAFTA) 

Örnek 

Şekildeki 4 çubuk mekanizmasının uzuvlarının konum bilgileri (boyutları ve açıları) verilmiştir. 4 numaralı çubuğa 

uygulanan 500 N luk kuvveti dengeleyecek T torkunu bulunuz? Ayrıca mafsallara gelen bağ kuvvetlerini bulunuz. 

Not: sistem hareket etmemektedir. Kuvvetler statik olarak dengededir. 

 

Çözüm: 

Konum Hesabı: Bu tip bir problemde mekanizmayı hareket ettiren kolun açısı verilir. Burada 2 nolu çubuğun A 

noktasına bir motor bağlanıp mekanizmayı hareket ettirmesi istenebilir. Bu motorun her anki konumu ve hızı 

biliniyordur. Şuanda mekanizma hareket etmeyecek şekilde (üzerindeki kuvvetler denge halinde, statik) 

çözeceğiz dolayısı ile hızı yoktur. Ayrıca çubukların boyları ile şase üzerindeki iki noktanın (A ve D) ara mesafesi 

yine biliniyordur. Aslında tek bilinmeyenler 3 ve 4 nolu çubukların açılarıdır. Bunlar da bir sonraki konuda 

anlatılacak olan Konum hesabı ile bulunur. Fakat bize burada statik hesap için gerekli olacağından Geometrik 

yolla hızlı bir şekilde buluverelim. Normalde vektörel yöntemle bulup konumları veren formülasyonu çıkarmak 

gerekir. Böylece mekanizma hareket halinde iken her konumda açılar hesaplanabilmelidir. 

Mekanizmanın üzerindeki her bir çubuk bir vektör gibi düşünülmelidir. Vektörler ise mafsal ve mesnet 

noktalarından ayırarak belirlenebilir. Sistem kapalı döngü oluşturan vektörlerden oluşturulmalıdır (vektörel 

poligon). Bazen iki yada üç döngü gerekebilir. Burada tek döngü yetecektir. Her bir vektörün boyunu ve açısını 

bulmak o poligon için yeterli konum hesabının yapıldığını gösterir. Şimdi bu mekanizmayı AutoCad gibi paket 

programlarda çizerek vektörlerin konumlarını hızlı bir şekilde bulmuş olalım.  

 

Vektörel poligonun konum tablosu 

 𝒓𝟏⃗⃗⃗⃗  𝒓𝟐⃗⃗⃗⃗  𝒓𝟑⃗⃗⃗⃗  𝒓𝟒⃗⃗⃗⃗  

r 40cm 10cm 30cm 25cm 

θ 1800 600 290 2910 
 

 

Statik Hesap: Öncelikle mekanizmanın serbest cisim diyagramını çizelim. Serbest cisim diyagramında bağ 

kuvvetlerinin yönleri önemlidir. Bunun için öncelikle şu sırayı takip ederek kuvvetlerin yönlerini belirleyelim. 
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a) Üzerinde iki kuvvet bulunan eleman: İlk olarak üzerinde iki kuvvet olan elemandan başlamalıyız. Bu eleman 3 

numaralı çubuktur. Çubuk statik durumda çekmeye maruz kaldığı için kuvvetlerin yönü çubuk ekseni 

doğrultusunda dışarı doğru bakacaktır. (Not: Eğer cisim hareket etseydi, ağırlık merkezinin doğrusal ve dairesel 

ivmeleri nedeniyle ortaya çıkan atalet kuvvet ve momentleri kuvvetlerin yönünü eksenel olmaktan çıkarırdı. Bu 

durumda bu kabulü yapamazdık).  

3 numaralı çubuğun üzerindeki kuvvetlerin yönleri belirlendikten sonra bu kuvvetler diğer elemanlara aynı 

doğrultuda fakat zıt yönlü olarak taşınır. İsimlendirirken o elemana hangi elemanın etkisi varsa onun adı önce 

yazılır. Örnek: F43: 4 nolu elemanın 3 nolu elemana uyguladığı kuvvettir.  

Kuvvetler vektör olduğu için her vektörün şiddetini ve açısını bulduğumuzda o vektöre ait değerleri bulmuşuz 

demektir. Bu nedenle bu iki değeri (boy ve açı) tablo şeklinde yazarak gösterelim. Vektörlerin açılarını her zaman 

başlangıç noktasına konulan x ekseninden itibaren göstereceğiz. Vektörün boyu şiddeti ile orantılı gösterilecek. 

 

 

𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹43

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0 

𝐹43
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = − 𝐹23

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Buradaki eksi işareti yönlerinin 180 
derece ters olduğunu gösterir.  

 𝑭𝟐𝟑
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝑭𝟒𝟑

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

F F23=? F43=? 

θ θ23= 2090 θ43=290 

 

 

b) Üzerinde 3 kuvvet bulunan eleman: İkinci sırada üzerinde 3 kuvvet bulunan elemanın üzerindeki kuvvetlerin 

yönleri belirlenir. Bu eleman 4 numaralı elemandır. 4 numaralı elemanın üzerindeki F34 ve F kuvvetlerinin yönü 

bellidir. Sadece F14 ün yönü belli değildir. Bir cismin dengede olabilmesi için üzerindeki kuvvetler bir noktada 

kesişmelidir ve vektörel olarak toplamları sıfır olmalıdır. Vektörel toplamın sıfır olması için kuvvetlerin 

oluşturduğu poligon kapalı bir döngü oluşturmalıdır.  

𝐹14
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹34

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹 = 0 

 

Grafik yöntem: Poligonun şeklini çizebiliyorsak bilinmeyen kuvvetleri grafik yöntemi ile bulabiliriz. Bunun için 

vektörlerin boy ve açılarına dikkat ederek AutoCad, Solidworks gibi bir paket programda çizip bulabiliriz (elle 

ölçekli olarak da çizilebilir).  
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Burada değeri bilinen F=500 N luk kuvvetin boyu AutoCad'de çizilerken rastgele 45,9 mm alınmış. Diğerlerini de 

bununla orantılarsak F34 kuvveti (21,16 x 500)/45,9 = 230,5 N  ve x den itibaren açısı 2090 olur. F14 kuvveti ise 

(21,16 x 500)/45,9 = 284,74 N ve açısı 2380 olur. Bu değerleri grafik yöntemle bulmak fotoğrafın çekildiği 

esnadaki anlık durum için sonuç verir. Oysa mekanizmanın her açıdaki hareketi hesaplanmalı ki maksimum 

değerler nedir bulunabilsin. Bu nedenle grafik yöntemin yerine vektörel formülleri kullanmalıyız. Böylece 

formüller bir program içerisinde kullanılarak tüm açılar için konum, hız, ivme gibi değerler bulunabilir ve tüm 

değişkenlerin grafiği çizdirilebilir.  

Vektörel Yöntem: Vektör matematiğini kullanarak 4 nolu elemanın üzerindeki kuvvet vektörlerinin boy ve 

açılarını bulalım. Yukarıda bulduğumuz değerleri tekrar bulmaya çalışacağız. 

 

Bir cismin dengesi için üzerindeki kuvvet ve momentler toplamı sıfır olmalıdır.  

∑𝐹 = 0   ∑𝑀 = 0  

Kuvvetleri toplarsak denklemimiz 

∑F = 0  => 𝐹34
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹14

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹 = 0 

olur. Bu denklemi birim vektörler cinsinden yazalım.  

𝐹34. 𝜇(𝜃34)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐹14. 𝜇(𝜃14)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐹. 𝜇(∅)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0 

?      209        ?          238         500    45    
 

Dikkat edersek bu denklemde 2 bilinmeyen vardır. Tek başına bu denklemden sonuca gidemeyiz. Moment 

toplamlarını sıfır yapan denklemi de kullanalım. Bunun için D noktasına göre moment alalım.  

∑M = 0  => (𝐷𝐺4
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝑥 𝐹 ) + (𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑥 𝐹34

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 0 
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Bu denklemde Moment alırken mesafe vektörü ile kuvvet vektörü vektörel olarak çarpılmıştır. Önce mesafe 

vektörü yazılmalıdır ve sırası sonucu değiştirir. Daha önce iki vektörün vektörel çarpımının sonucunun bir 

momenti verdiği anlatılmıştı. Vektörel çarpım momentin alındığı dik uzaklık mesafesini ve yönünü (sağa/sola) 

kendisi otomatik bulacaktır. Bu çarpımı önce birim vektörler cinsinden belirtelim. Böylece vektör boyları (şiddeti) 

skaler sayı ile, yönleri ise birim vektörlerle gösterilmiş olacaktır. 

 

 

c) Üzerinde iki kuvvet bir moment bulunan eleman: Üçüncü sırada bu elemanı ele almak gerekir. Buda 2 

numaralı elemandır. F32 kuvvetinin yönü bellidir. T momentini dengeleyebilmek için ters yönde moment çifti 

oluşturmak gerekir. Bu nedenle F12 kuvveti F32 ye paralel zıt yönde olacaktır.  

 

 

𝐹34
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐹43

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐹23
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐹32

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐹12
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 230,5 N   

𝑇 = 𝐹32
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  . 𝑑 = 230,5 N ∗ 5.09 cm =  1173,245 Ncm  

 

Sonuç olarak cismin serbest cisim diyagramı ve üzerindeki bağ kuvvetleri aşağıdaki şekilde olacaktır. 
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