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MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. HAFTA) 

STATİĞİN TEMEL İLKELERİ VE VEKTÖR MATEMATİĞİ 

Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için 

gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır. Statik hesaplamalar ile dinamik hesaplamalar 

arasındaki tek fark dinamik sistemlerin içerisinde atalet kuvvetlerinin bulunmasıdır. Atalet kuvvetleri ise ivmeler 

nedeniyle çıkar. Eğer sistemde ivmeli bir hareket yoksa (sistemdeki herhangi bir eleman hızlanıyor yada 

yavaşlıyorsa atalet kuvvetleri ortaya çıkacaktır) yine sistem statik olarak çözülür. Hareket halindeki sistemlerde 

sisteme dışarıdan etki eden dış kuvvetlerin yanında, içte meydana gelen dinamik kuvvetlerde hesaplanarak 

(atalet kuvvetleri ve momentleri), statik hesaplarda olduğu gibi çözüme gidilir. 

Statik ve Dinamik sistem üzerinde kuvvet ve momentlerin hesaplamalarını yaparken Vektör matematiğini 

kullanmak gerekir. Vektör matematiği ile statikde denge denklemleri, dinamikte ise hareket denklemleri kolayca 

oluşturulur. Elde edilen bu denklemler içerisinde hareketin bağlı bulunduğu bir değişkene göre her adımın 

çözümü bulunabilir. Bu durum sistemin çözümünde programlanabilir bir modeli oluşturmayı sağlar. Böylece bir 

peryotluk tüm hareketin davranışları incelenebilir.  

A-Statiğin Temel İlkeleri 

Cismin üzerindeki kuvvetler 

Bir cismin (yada mekanizmanın) üzerindeki kuvvet ve momentleri üç grupta toplayabiliriz.  

a) Dış kuvvetler: Cisme dışarıdan etki eden kuvvetlerdir. Buna sürtünmelerde dahildir. 

b) Atalet kuvvetleri: Hareket halindeki sistemlerde ivme nedeniyle kütlenin ortaya çıkardığı kuvvetlerdir. Statik 

sistemde oluşmaz. 

c) Bağ kuvvetleri: Sistemi oluşturan cisimleri birbirine bağlayan kuvvetlerdir. Bağlar arasındaki sürtünme 

kuvvetleri de dahildir. İki grupta ele alınabilir.  

 i) Mafsal kuvvetleri: Hareketli uzuvların kendi aralarında oluşan bağ kuvvetleridir. 

 ii) Mesnet kuvvetleri: Hareketli uzuvlar ile sabit şase arasındaki kuvvetlerdir.  

Mesnet tepkileri 

Mesnetlerin bağlantı şekline bağlı olarak çeşitli tepki kuvvetleri oluşur. Bu kuvvetlerin yönü ve şeklinin bilinmesi 

sistemin statik hesabı için bilinmesi gerekir. 

 

  
 

Sabit Mesnet Kayar Mesnet Ankastre Mesnet 
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Serbest Cisim Diyagramının Çizimi  

Problem çözümünde serbest cisim diyagramının çizimi büyük önem taşır. Mekanizmanın parçalara ayrılıp bütün 

iç ve dış kuvvetlerin gösterildiği diyagramlara Serbest Cisim Diyagramı denir.  

Mekanizmalarda serbest cisim diyagramını çizmek için öncelikle elemanlar birbirinden ayrılmış olarak çizilir. 

Elemanlara etki eden dış kuvvetler gösterilir. Elemanlara etki eden iç kuvvetleri göstermek için ise şu sıralama 

takip edilir.  

a) İlk olarak iki kuvvetin etkisi altında bulunan elemanların üzerindeki kuvvetler gösterilir. Bu kuvvetler komşu 

elemanlara tepki kuvveti olarak aktarılır. 

b) Ardından üzerinde iki kuvvet bir moment olan elemanlara etki eden kuvvetlerin yönleri belirlenir. Bulunan 

kuvvetler komşu elemanlara tepki kuvveti olarak yansıtılır. 

c) Son olarak üzerinde 3 kuvvet bulunan elemanların kuvvetleri belirlenir.  

İç kuvvetlere isim verirken F32 şeklinde elemanların numarası ile isim verilir. Bunun anlamı 3 nolu elemanın 2 ye 

uyguladığı kuvvet demektir. 1 numaralı eleman ismi sabit şaseye verilir. Örnek olarak 4 çubuk mekanizmasının 

serbest cisim diyagramını çizelim.  

 

Statiğin Temel İlkeleri 

Statiğin dayandığı temel bazı ilkeler vardır. Bunlar; 

1. Statik Denge İlkesi:  

Rijit cismin üzerindeki kuvvet sayısına ve durumuna bakarak denge için aşağıdaki durumlar söz konusudur. 

a) Cismin üzerinde iki kuvvet varsa: Bir rijit cisme sadece iki kuvvet etki ediyorsa, statik denge için bu iki kuvvetin 

büyüklükleri aynı ve yönleri ters olmalıdır.                         

    

b) Cismin üzerinde üç kuvvet varsa: Cismin üzerinde üç tane kuvvet varsa statik denge için bu kuvvetlerin 

doğrultusu bir noktada kesişmeli ve vektörel toplamı sıfır olmalıdır.               Vektörel toplam sıfır 



Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com 

3 

olunca kuvvetlerin oluşturduğu poligon kapalı bir poligon olacaktır. Poligonda tüm vektörler aynı yöne 

bakmalıdır. Saatin tersi yönde alındıysa hepsi poligon boyunca saatin tersi yönde olmalıdır.  

    

c) Cismin üzerinde iki kuvvet ve bir moment varsa: Bu durumda cismin statik olarak dengede olabilmesi için etki 

eden kuvvetler paralel zıt yönde olmalı ve oluşturdukları moment cismin üzerindeki momente eşit ve zıt yönde 

olmalıdır. 

           ve              

Yani                  olmalıdır. 

 

d) Bir Noktada Kesişmeyen Kuvvetlerin Dengesi: Doğrultuları farklı yönlerdeki kuvvetler ortak bir noktaya 

taşınarak birleştirilirse ortaya hem bir bileşke kuvvet hem de bir moment çıkar. (Not: Bir kuvvet bulunduğu 

doğrultudan yanlamasına farklı bir noktaya kaydırılırsa kaydırılan mesafe kadar ortaya bir de moment çıkar) 

Denge için kuvvetlerin bileşkesi sıfır yapılsa bile moment cismi hala döndürmeye çalışacaktır. Bu durumda denge 

için gerekli şart hem kuvvetlerin toplamının sıfır hem de momentlerin toplamının sıfır olması gerekir.  

              

 

2. Etki-Tepki İlkesi:  

Birbirine dayalı iki cismin dayandıkları noktada kuvvetlerin doğrultuları ve şiddetleri aynı fakat yönleri terstir.  
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3. Süperpozisyon İlkesi:  

Bir rijit cisim bir çok kuvvetin etkisi altında dengede ise, bu kuvvetlerin arasından dengede olan bir grup kuvvetin 

çıkarılması yada denge halindeki bir grup kuvvetin eklenmesi dengeyi bozmayacaktır.  

 

Bileşke Kuvvetin Bulunması 

Vektörel Yöntem: Bir rijit cisme etki eden bir kuvvet aynı etkiyi gösterecek iki kuvvete ayrılabilir. Yada iki 

kuvvetin etkisi tek bir kuvvet ile gösterilebilir. Bunun için şekildeki gibi paralel kenar kullanılarak işlemleri 

yapılabilir. Burada R bileşke kuvvet, F1 ve F2 ise Bileşen kuvvetler olarak adlandırılır.  

 

Paralel kenar ilkesi ile iki kuvvetin bileşkesi şu şekilde bulunabilir.  

      
    

               

Analitik Yöntem:  

Bunun için öncelikle kuvvetler x ve y doğrultularında bileşenlere ayrılır. Daha sonra x ekseni doğrultusunda 

olanları kendi arasında ve y doğrultusunda olanlarda kendi arasında toplanır. Ardından iki kuvvete düşürdükten 

sonra bunların hipotenüs teorimi ile bileşkesi alınır. 

       =>                               

       =>                               

      
    

   

Bileşke kuvvetin x-ekseni ile yaptığı açı şu şekilde olacaktır. 
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Grafik Yöntem:  

Şekildeki gibi kuvvetler uç uca eklendiğinde bir döngü oluşturacaktır. Başlangıç noktasını bitiş noktasına bağlayan 

vektör Bileşke kuvveti oluşturur. Kuvvetler ölçeklenerek cetvelle çizilir. Bulunan bileşke kuvvetin boyu tekrar 

ölçekle çarpılarak gerçek değeri bulunabilir.  

          

Bir Kuvvetin Başka Bir Noktaya Taşınması 

Bir kuvvetin aynı doğrultu üzerinde (tesir çizgisi üzerinde) kaydırılması sonucu değiştirmez. Kuvvetin bu çizgiden 

farklı bir noktaya taşınması, taşındığı noktada aynı şiddet ve doğrultuda yine bir kuvvet ve taşındığı dik mesafe 

kadar bir moment etkisi ortaya çıkarır.  

Bunu şu şekilde izah edebiliriz. A noktasında bir F kuvveti olsun. Bu kuvvet B noktasına taşınmak istensin. B 

noktasına +F ve –F kuvvetinin eklenmesi sonucu değiştirmez (Süperpozisyon prensibi). A noktasındaki +F kuvveti 

ile B noktasındaki –F kuvveti kuvvet çift oluştur ve buda moment etkisi yapar. Kuvvet çiftinin moment etkisi 

cisim üzerinde her noktaya taşınabilir. B noktasındaki diğer F kuvveti ve Bu moment taşınan kuvvetin eşit etkisini 

oluşturur.  

 

B-Vektör Matematiği 

Mekanizmaların hesaplarında Vektörel hesaplamaların kullanılması grafik ve diğer yöntemlere göre üstünlüklere 

sahiptir. Diğer yöntemlerde mekanizmanın fotoğrafının çekildiği esnadaki bir konum için sonuçlar bulunur. Oysa 

mekanizmanın bir peryod boyunca tüm zamanlarında hesaplamansı gerekir. Çünkü mekanizmanın üzerinde 

oluşan maksimum kuvvetlerin hangi açıda ortaya çıktığı bilinemez. Maksimum değerleri görebilmek için her 

konum için hesaplama yapılmalı. Böyle bir durum onlarca hesaplama yapmayı gerekli kılar. Grafik yöntemle her 

durum için bu hesaplamaları yapmak zor bir işlem olur. Ayrıca günümüzde bilgisayarlar ile bu işlemleri yapmak 
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gerekir. Böylece tüm uzuvlar ve üzerindeki konum, hız, ivme, kuvvet, moment değerlerinin grafikleri çizilebilir. 

Bu sayede maksimum durumlar için gerekli olacak motor güç hesapları yapılabilir. Bu amaçla bu derste 

kullanılacak hesap yöntemi olarak Vektörel hesaplamalar kullanılacaktır. Ayrıca program kullanarak istenilen 

değerlerin nasıl bulunacağı gösterilecektir.  

Vektörel Büyüklük Nedir?: Şiddeti ve yönü bilinen büyüklüklere Vektör yada Vektörel Büyüklük denir.        

şeklinde üzerinde okla birlikte sembolize edilir. F büyüklüğü ile        aynı şey değildir. Birincisi içerisinde kuvvetin 

büyüklüğünü gösteren bir değer barındırır. Örneğin 150 N gibi. Diğeri ise kuvvetin hem şiddetini hem de yönünü 

barındırır. Örneğin 150 N ve  300 açı ile uygulanmaktadır şeklinde bir anlam ifade eder.  

Şekildeki gibi bir cismi eşit kuvvetteki iki kişi aynı yöne doğru çektiğinde hareket ettirebilmektedir. Fakat  yönleri 

açıldığında etkileri azalmakta ve cismin hareketi imkansız hale gelmektedir. Buradan anlaşılan; kişilerin 

uyguladığı kuvvet değişmese bile yönleri değiştiği zaman yapacağı etki değişmektedir. Buda kuvvetin vektörel bir 

kavram olduğu, sadece büyüklüğünü vermenin etkisini anlamak açısından yetmeyeceği, yönünü de bilmek 

gerektiğini ortaya kor. 

 

 

Kuvvetin vektörel olması nedeniyle farklı açılarda gösterdiği etkileri. 

Birim Vektör: Birim vektör boyu 1 birim olan vektördür. Bu vektör içerisinde aynı zamanda bir açı barındırır. Tüm 

vektörlerin açısı X ekseninden itibaren alınır. Eğer kullanılan birim vektörün açısı 0 ise x ekseni üzerinde 

demektir. x,y,z ekseni üzerindeki vektörler    , .   ,.     ile gösterilir. Bu vektörlere Kartezyen birim vektörler denir. 

Farklı açılardaki bulanabilecek birim vektörler için çözümlerimizde                ve                vektörlerini kullanacağız. Bu iki 

vektör birbirine dik iki vektördür. Aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Buna göre her vektör şiddeti ile kendi 

doğrultusundaki birim vektörün çarpımına eşittir.                     şeklinde yazabiliriz. 

 

Vektörel İşlemler 

a) İki Vektörü Toplama ve Çıkarma:  

Bunun için iki yöntem kullanılabilir.  

a) Paralel Kenar Kuralı 



Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.com 

7 

  

b) Üçgen Kuralı:  

  

 

b) Birden Fazla Vektörün Toplanması ve Çıkarılması:  

Bunun için üçgen kuralı daha pratiktir. Vektörler uç uca eklenir ve ilk vektörün başlangıcından son vektörün 

ucuna çizilen vektör bileşkeyi verir. Vektörlerin sırasının önemi yoktur. Çıkarılacak vektörün ise yönü ters 

çevrilerek eklenir. 

 

c) Bir Vektörün bir Skaler ile Çarpımı:  

Çarpılan vektörün doğrultusu değişmez ama şiddeti değişir. Eğer sayı negatif ise vektör aynı doğrultu üzerinde 

yön değiştirir. 

Herhangi bir skaler değer (sadece şiddeti içeren değer) birim vektörle skaler olarak çarpılırsa  yeni vetkörün açısı 

aynı kalır ve şiddeti artmış olur. Skaler bir sayı ile çarpım vektörün yine skaler kısmını temsil eden şiddetini 

artırmış oluyor. Açısını değiştirmemiş oluyor.  

      . F =        
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d) İki Vektörün Skaler Çarpımı:  

İki vektörün skaler çarpımının sonucu Skaler bir sonuç verir. Sonuç aralarındaki açının Cosinisünün çarpımı ile 

bulunur. Skaler çarpımlarda nokta kullanılır.  

 

e) İki Vektörün Vektörel Çarpımı:  

İki vektörün vektörel çarpımının sonucu yine bir vektördür. Çıkan vektörün şiddeti, iki vektörün şiddetleri ile 

aralarındaki açının sinüsünün çarpımına eşittir. Yönü ise iki vektörün bulunduğu düzleme diktir ve sağ el 

kaidesiyle bulunur. Vektörel çarpımlarda "x" işareti kullanılır.  

  

Gerçek bakıldığında bu iki vektörün çarpımı bir momenti vermektedir. Momentin şiddeti yine buradaki gibi iki 

vektörün şiddetleri ile aralarındaki açının sinüsünün çarpımı ile bulunur. Yönü ise yine aynı şekilde sağ el kuralı 

ile belirlenir.  

 

Vektörel çarpımda vektörlerin çarpım sırası önemlidir. Değişme özelliği yoktur. Vektörlerin sırası değişirse işareti 

tersine döner. Dağılma özelliği vardır. Bu özellikler aşağıdaki şekilde gösterilebilir.  

 

f) Kartezyen Birim Vektörlerin Vektörel Çarpımı:  

Aralarında 90 derece açı bulunan x,y,z eksenleri üzerindeki   ,    ,.     birim vektörlerinin çarpım sonuçlar sağ el 

kuralına göre belirlenirse aşağıdaki sonuçlara ulaşılır.  

             olur. Bu iki vektörün şiddeti ise yine 1 olur.                             
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  , .   ,.     vektörlerinden herhangi ikisinin çarpımı diğer 3. vektörü verir. İşareti ise sağ el kuralına göre bulunur. 

Sağ el kuralını daha kolay uygulamak için aşağıdaki şema kullanılabilir. Şemada saatin yönünde dönülürken + 

işareti tersi yönde dönerken - işareti kullanılır. Buna göre toplu olarak şu sonuçlar elde edilir.  

             

             

             

              

              

              

 

Kartezyen birim vektörlerin kendisi ile Vektörel çarpımının skaler sonucu 0 dır. Kartezyen birim vektörlerin 

kendisi ile Skaler çarpımının sonucu ise 1 dir. Bir vektörün şiddeti yazılırken      şeklinde gösterilir. 

                                    

                                   

İki farklı kartezyen vektörün Vektörel çarpımının skaler sonucu 1 dir. Skaler çarpımının sonucu ise 0 dır.  

                                      

                                     

Birim Vektörlerle Yapılan Hesaplamalar 

Vektörel denklemlerin çözebilmek ve sonuçların skaler olarak elde edilebilmesi için birim vektörlere ait işlem 

formüllerini kullanacağız. Bu denklemlerin nasıl oluşturulduğunun mantığını öğrenmekte çözümler yorum 

yapabilmeyi sağlar. 

Herhangi bir θ açısına sahip                ve                birim vektörlerini x ve y ekseni üzerindeki bileşenleri cinsinden 

yazarsak aşağıdaki şekilde olacaktır.  

                                      

                                      

 

Türev Formülleri: 

Türevlerini değişken olan θ ya göre alırsak, aşağıdaki denklemleri elde ederiz. 

 

  
                                                  

 

  
                                 

 

  
                                                  

 

  
                                   

 

Skaler Çarpım Formülleri: 
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               1             0             0             1 

                                                          {Not: Sin(a-b)=Sin a.Cosb-Cos a.Sinb} 

                                                    

Benzer şekilde diğer formülleri de çıkarırsak aşağıdaki sonuçları elde ederiz. 

                                                                

                                                             

                                         

                                         

                                         

 

Vektörel Çarpım Formülleri: 

                                                                                        

                                                                                          

              0                                    0 

                                          

                                      (Not: Sin(a-b)=Sin a.Cosb-Cos a.Sinb) 

                                                    Benzer şekilde diğer formülleri de çıkarırsak aşağıdaki sonuçları elde ederiz. 

                                                    

                                                    

                                        

                                        

                                          


