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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Denizcilik sektörüne ait teknolojiler, günümüzde çok hızlı gelişmekte ve
değişmektedir. Denizcilik sektöründe temel bilgileri ve becerileri iyi kavramış, teknolojik
gelişmeleri takip eden ve bu gelişmeleri uygulayabilen yetenekli gemi adamlarına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Gemi üzerinde ve makine işletim sistemlerinde deniz şartlarına dayanabilecek binlerce
parça bulunur. Bu malzemelerin şekil ve özelliklerini uzun süre boyunca koruyabilmelerini,
kendilerinden beklenen görevi en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla cisimlerin
dış kuvvetlere karşı gösterdikleri tepkiyi her gemi adamının bilmesi gereken önemli bir
konudur.
Bu bilgiler sayesinde gemi adamı çalıştığı malzemenin dayanma sınırlarını bilecek ve
bu malzemelerin zamanında bakımlarının yapılması ve gerektiğinde değiştirilmesinin
önemini anlayabilecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Moment ve mesnet hesaplarını hatasız yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Moment nedir, nasıl hesaplanır araştırınız.



Çeşitli moment alma yöntemlerini araştırınız.

1. MOMENT VE MESNET TEPKİLER
1.1. Genel Bilgiler
1.1.1. Statik
Statik, kuvvetler etkisindeki cisimlerin denge durumlarını inceleyen bilim dalıdır.
Kuvvetlerle yüklenen cisimlerde az veya çok şekil değiştirme meydana gelir. Bu şekil
değişimi çok azsa önemsenmeyebilir ve sistemin denge durumu hiç şekil değişmesi olmamış
gibi düşünülerek incelenebilir. Statikte cisimler üzerinde kuvvetler etkisiyle meydana
gelecek şekil değişikliklerini hiçbir durumda göz önüne almayacak ve cismi kuvvetler
sisteminin etkisi altında tam katı olarak kabul edilir. Cisim üzerinde meydana gelen şekil
değişikliklerini incelemek daha çok cisimlerin dayanımı konularına girer. Dayanım
bilgisinde, cismin molekülleri veya kristallerinin kuvvet etkisiyle bağıl hareketleri göz önüne
alınır. Bu tür hareket, cisimde şekil değişimini oluşturur.
Statiğin temel prensipleri, problem çözümlerinde çok önemlidir. Aralarında
Newton'un da bulunduğu ilgili prensipler “Kuvvetler” konusunda incelenecektir.

1.1.2. Kuvvetin Tanımı
Statik prensipleri ve statik ile ilgili problemlerin incelenmesine başlamadan önce
"kuvvet" terimini açıklayalım.
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Resim 1.1: Kuvvet

Cisimlerin denge durumunu değiştiren veya değiştirmeye zorlayan sebebe "kuvvet"
denir. Mekanikte kuvvet, iç ve dış kuvvetler olarak iki bölümde incelenir. İç kuvvetler,
cismin molekülleri arasında meydana gelen kuvvettir. Bunlarla cisimlerin dayanımı bilgisi
ilgilenir.
Bırakılan bir cisim yere doğru düşer. Duran bir araba, itilince harekete başlar, itme
artırılınca hızlanır. Çekilen bir lastik uzar. Üzerine bastırılan bir yay kısalır. Bir cisim,
üzerine yapılan baskıyla ezilebilir. Bütün bu hareketler ve şekil değişikliklerinin nedeni
kuvvettir.

1.1.3. Kuvvetin Elemanları ve Vektörleri
1.1.3.1. Kuvvetin Elemanları
Statik prensiplerini incelerken aşağıdaki şekilde görüleceği gibi kuvvet, doğrultusu
boyunca istenilen yere kaydırılabilecektir. Ancak kuvvet sınırlandırılmış vektör şeklinde
gösterilirse o zaman tatbik noktası 4. eleman olarak verilmelidir.

Şekil 1.1: Kuvvetin elemanları

Kuvvetleri sınırlandırılmış (yani sabitleştirilmiş) vektörler olarak kabul edilecek olursa
kuvvetin elemanlarını şiddeti, yönü, doğrultusu ve tatbik (uygulama) noktası belirler.
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Birimi ve sayısal değerinden başka bir yönü olan büyüklüklere “Vektörel Büyüklük”
denir. Bir ok işareti ile gösterilen kuvvet vektörünün dört elemanı vardır.





Şiddeti
: Kuvvetin büyüklüğünü (değerini) belirtir.
Doğrultusu
: Kuvvetin konumunu belirtir.
Yönü
: Kuvvetin etkilediği tarafı belirtir.
Uygulama noktası: Kuvvetin etki merkezini (tatbik noktasını) belirtir.

Vektörler yönlendirilmiş (yönü belirtilmiş) doğru parçaları ile gösterilir. Doğrunun
boyu vektörün büyüklüğünü, ok işareti yönünü, üzerinde bulunduğu doğru çizgi vektörün
doğrultusunu gösterir. Vektör eğer doğrultu üzerinde yönü ve büyüklüğü belirtilmiş ve belli
bir noktaya etki ettirilmemişse serbest vektör, belli bir noktaya etki ettirilmişse
sınırlandırılmış vektör adını alır.

1.2. Kuvvet Birimleri
Kuvvetin birimlerini iyi kavrayabilmek için önce kütle ve ağırlık tanımlamalarını
incelemek gerekir.


Kütle: Bir cismin değişmez madde miktarıdır. Kütle miktarı bulunduğu yere
göre değişmez, hep aynıdır.



Ağırlık: Kütlenin bulunduğu yerdeki yer çekimi kuvvetinin sonucudur. Ağırlık,
bulunduğu yere göre değişir. Uzaydaki insanın kütlesi aynı olduğu hâlde
ağırlığının dünyaya göre az olduğu gözlenir.

Teknik mühendislik alanında Fransa'da bulunan İridyumlu platinden yapılmış
silindirin ağırlığı ve onu yere çeken kuvvet esas alınmıştır. Buna göre yer çekimi ivmesi g =
9,81 m/s2 alınmıştır. Pratik hesaplamalarda g = 10 m/s2 kabul edilebilmektedir. Uluslararası
birim sisteminde (SI) kütle birimi kg, kuvvet birimi de N kabul edilmektedir. Kuvvet birimi
olarak kg kullanılması hatalıdır, Newton (N) kullanılmalıdır.
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Şekil 1.2: Kütle ve ağırlık

m=kg (Kütle)

G  m g 

kg  m
(Ağırlık)
s2

g= m/s2 (Yer çekim ivmesi)
G=Newton (N)
F= (N)
100 g = 1 N
1 kg = 10 N=1 daN
100 kg=1000 N
1 kN=1000 N

Kuvvet birimleri şunlardır:





Mutlak CGS birim sistemine göre
Mutlak MKS birim sistemine göre
Çekimsel CGS birim sistemine göre
Çekimsel MGS birim sistemine göre

: DIN (DYN)
: Newton ( N )
: gram–kuvvet ( gf )
: kilogram –kuvvet ( kgf )

1.3. Momentin Tanımı
Kuvvetin döndürme etkisine moment denir. Momentin oluşabilmesi için cisme etki
eden kuvvetin doğrultusu, döndürme noktasının dışından geçmelidir. Aksi durumda moment
6

oluşmaz. Bir momentin değeri, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvet kolunun uzunluğu çarpımı
kadardır (Kuvvet kolu uzunluğu, döndürme noktasından kuvvetin doğrultusuna inilen
dikmenin boyudur.).

Şekil 1.3: Moment

Şekil 1.4’te görülen kapıyı çeşitli noktalarından iterek kapatmaya çalışalım. Kapının
(A) noktasında F1 kuvveti ile rahat itilerek kapatıldığını ve menteşe etrafında döndüğünü
gözlemleriz. B noktasında F2 kuvveti ile biraz zor, C noktasında daha zor itilerek
kapatıldığını anlarız. D noktasında (menteşe ekseni), ne kadar çok kuvvet uygulanırsa
uygulansın kapının dönme hareketi yapmadığı ve kapanmadığını görürüz.

Şekil 1.4: Kapının çeşitli noktalardan kapatılması

Sonuç olarak uygulanan kuvvetler menteşeden uzaklaştıkça kapının dönme
hareketinin kolaylaştığı aksi durumda ise zorlaştığı tespit edilmektedir. Menteşeler, moment
noktasından geçen eksen üzerinde olduğundan kuvvet uygulansa da kapının dönme hareketi
yapmadığı da görülmüştür. Buna göre moment olabilmesi için kuvvet uygulanan cismin bir
eksen etrafında dönmesi gerekmektedir. Bir kuvvet, doğrultusu üzerinde kaydırılırsa da
momentin değeri korunur.
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1.4. Noktaya Göre Moment Alma
Kuvvetin (F) momenti için seçilen nokta (0), bir eksenin kuvvet düzlemini deldiği
noktadır. Bu noktadan kuvvet doğrultusuna inilen dikmenin uzunluğu (r), kuvvet kolunu
verir. Böylece noktaya ve eksene göre moment, M0 = F.r olur. Burada moment ekseninin
kuvvet düzlemini deldiği noktaya moment merkezi denir. Moment bir çarpım olduğundan
merkezi ya da ekseninin belirlenmesi ve iki elemanın bilinmesi gerekir. Bunlardan biri eksik
olursa moment tanımlanamaz. Moment genellikle (M) ile gösterilir ancak alındığı noktayı da
belirlemek için bu harfin sağ alt köşesine bir işaret konur. (İndis). Bir noktaya göre
momentlerin toplamı da (Σ) işareti ile belirtilir. Bir (0) noktasına göre alınan momentlerin
toplamı (ΣM0) şeklinde ifade edilir.

Şekil 1.5: Noktaya göre moment

M = Moment (Nm)
F = Kuvvet (N)
r = Kuvvet kolu (m)
M = F.r (Nm) olur.
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Kuvvet, yönü belli olan bir büyüklük olduğu için, bunun uzaklıkla çarpımı olan
moment de yönlü bir büyüklük olur. Bu nedenle moment bir vektörle gösterilebilir.
Şekil:1,4’de bir kuvvetin momenti, kuvvetin şiddeti taban ve moment merkezi de tepe
noktası olmak üzere çizilen üçgen alanının iki katı kadardır. OAB üçgeninde F kuvveti
taban, r moment kolu da yüksekliktir.

Şekil 1.6: Üçgenin alanı

Üçgenin alanı A= F.r .

1
m olur.
2

Moment, üçgen alanının iki katı olacağından
M= 2.

F .r
2

Nm sonucu çıkar.

M= F.r Nm
Birimi: M= N.m=1 j (SI sistemine göre)
M= dyn.cm=1 Erg
1N=105dyn
Bir düzlem üzerinde birden fazla kuvvet bulunabilir. Bunlardan bazıları saat akrebi
yönünde bazıları da ters yönde döndürme etkisi yapabilir. Bunlarla ilgili olarak işaretleri
kendimiz de seçebiliriz. Saat akrebi yönü (-) negatif, ters yönü (+) pozitif alınması
alışılagelmiştir ancak bu bir kural değildir. Daha önce de söylenildiği gibi yönler istenildiği
şekilde işaretleyebilir ancak burada önemli olan yönleri başlangıçta seçip bütün
problemlerde aynı şekilde kullanmaktır. Aksi hâlde seçtiğimiz işaretleri problemin bir
bölümünde kullanır başka bölümünde de diğer yönleri alırsak karışıklığa ve yanlışlığa sebep
olur.
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1.5. Denge Sistemlerine Göre Moment Hesaplama
Ters yönlü ve birbirine paralel, aynı zaman da şiddetleri eşit kuvvetlerin meydana
getirdiği sisteme "kuvvet çifti" denir.

Şekil 1.7: Kuvvet çiftti

a = Kuvvet çifti kolu
N = Kuvvet çifti düzlemi




Bir kuvvet çifti elemanları ve değerleri sabit olmak üzere başka bir kuvvet çifti
ile değiştirilebilir.
Bir kuvvet çifti, kendi düzlemi üzerinde başka bir yere kaydırılabilir.
Bir kuvvet çifti, bulunduğu düzleme paralel başka düzleme doğru hareket
ettirilebilir.

Moment vektörel bir değer olduğundan kuvvet çiftinde moment vektörleri ile
göstermek çözümlerde önemli kolaylık sağlar. Kılavuz ile vida çekme işleminde buji
kolunun iki ucuna uygulanan kuvvetler kuvvet çiftine iyi bir örnektir. Burada kılavuzun
dönüş yönü moment vektörünün dönüş yönüdür. M=F.a

Şekil 1.8: Dönüş yönü
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Bileşkenin Sıfır Olması Şartı (Kuvvetler Çokgeninin Kapalı Olması Hâli)

İki veya daha çok kuvvetin herhangi bir noktaya göre momentlerinin toplamı, bu
kuvvetlerin yerini tutan bileşkenin aynı noktaya göre momentine eşittir.

Şekil 1.9: Varignon prensibi

F.r = F1.r1 + F2.r2
Dengede olan kuvvet sistemlerinde bileşke sıfıra eşittir. Dolayısıyla herhangi bir
noktaya veya eksene göre momenti de sıfırdır. Bileşke momentinin sıfır olması, sistemi
meydana getiren bileşenlerin aynı noktaya göre momentlerinin toplamının sıfıra eşit olması
şarttır.
F=Fn (Varignon prensibi)
ΣMc= 0 (Varignon teoremi prensibi)
-Fn.r + F1.r1 + F2.r2 = 0
Bu bölümden itibaren üç adet denklem kurularak üç bilinmeyenli problemler
çözülebilir.
ΣFx = 0

ΣFy = 0

ΣM = 0

1.6. Mesnetlerde Oluşan Kuvvetler ve Yönleri
Yatay konumda yük taşıyan elemanlara, kiriş; kirişleri taşıyan sistemlere de “mesnet =
dayanak” denir. Mesnet tepkilerinin bulunabilmesi için mesnetlerin incelenmesi gerekir.

Şekil 1.10: Mesnet çeşitleri
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Şekil.1.8’de (A) noktasında kirişin oturduğu dayanak, mafsallı mesnet ve (B)
ucundaki dayanak ise serbest, kayan mesnet adını alır. Şekil B de ise bir beton içine
gömülmüş ucu ile diğer bölümü serbest olan kirişteki A kısmına ankastre mesnet denir.
Mesnetlerde, kirişe yapılan etki şekline göre karşı kuvvetler (tepkiler) oluşur. Statiğin temel
prensipleri gereğince etki = tepki’dir.


Mafsallı Mesnetler: Bir pim ile sabitlenmiş olup x ve y eksenleri yönünde
hareket edemezler. Dolayısıyla x ve y eksenleri yönünde iki kuvvet taşıyabilir.

Şekil 1.11: Mafsallı mesnet

Ax ve Ay tepkilerinin yönleri, başlangıçta doğru ya da gelişigüzel seçilebilir. Kurulan
ΣFx ve ΣFy = O denklemleri sonucunda değeri (+) çıkarsa yön doğru seçilmiştir. Değer (-)
çıkarsa tepki yönü hatalı alınmıştır. Düzeltilerek çözüme devam edilmesi gerekir. Kısaca
mesnet tepkilerinin yönleri sabit olmayıp seçilen yönlere göre değişebilir.


Hareketli Mesnetler: Kayar durumda olduklarından sadece düşey konumda
yük taşıyabilirler. Düşey konumda ay tepkisi oluşur (Şekil 1.10: Hareketli
mesnet). Etki şekline göre x yönünde bir kuvvet gelirse kiriş kayar ve sistemin
dengesi bozulur. Düşey konumda ay tepkisi oluşur.

Şekil 1.12: Hareketli mesnet



Ankastre Mesnetler: Bir ucundan desteklenip diğer ucu boşta olduğu için.
Dönme hareketini engelleyici ve sabitlendiği yerden çıkma durumuna göre şekil
1.11 de görüldüğü gibi Ax, Ay ve M tepkileri meydana gelir.

Şekil 1.13: Ankastre mesnet
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Buna göre üç bilinmeyenleri vardır. Daha önce belirtilen ΣFx = 0, ΣFy = 0, ΣEM =0
denklemleri kurularak çözüme gidilir.

1.7. Moment Uygulamaları


Dolaylı Yüklere Göre

Şekil 1.14: Dolaylı yüklere göre moment

N düzlemi y-y eksenine diktir. F1 ve F2 kuvvetleri N düzlemi üzerinde
bulunduklarından iz düşümleri de kendileri kadardır. Dolaylı yük olarak “O” noktasını kendi
şiddetleri kadar etkilerler.
MF = -q F1.r1 - F2.r2


Açılı Yüklere Göre Moment: Silindir N düzlemine dik olduğundan F kuvveti
direkt olarak döndürme etkisi yapamaz. F kuvvetinin N düzlemine paralel ya da
yapışık, yani iz düşümü kuvveti etkili olur.

Fx = F.cos 
My – y = Fx.r

(y-y göre moment)

Şekil 1.15: Açılı yüklere göre moment

My –y = F.r.cos 

olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekilde görülen cıvata iki ağızlı anahtar ile sıkılmaktadır. Aşağıda verilen cıvata
üzerinde meydana gelecek momenti hesaplayınız.

Verilenler:
D = 600 mm = 0,6 m
r = 300 mm = 0,3 m
F = 200 N
Çözüm :
Moment = Kuvvet . Kuvvet kolu
M=F.r
M = 200 N . 0,3 m
M = 60 Nm
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekilde görülen kasnağı döndüren 100 N şiddetindeki kuvvet çiftinin meydana
getirdiği momenti bulunuz.

Verilenler:
D = 500 mm = 0,5 m
R = 250 mm = 0,25 m
F1 = 100 N
F2 = 100 N
Md= ?
Burada kasnak bir kuvvet çiftti tarafından zorlanıyor.
Moment = Kuvvet . Kuvvet çiftti kolu
M = 100 . 0,5 = 50 Nm
M = 50 Nm
veya aşağıdaki yöntem kullanılarak sonuca varılır.

M

A

0

Md = 0,25 . 100 + 0,25 . 100 = 0
Md = 2 . (0,25.100)
Md = 2 . 25
Md = 50 Nm şeklinde bulunur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekildeki kapalı (dengede) bulunan güvenlik supabının yükü F1 = 250 N ise supabı
açmaya çalışacak kuvveti bulunuz.

Çözüm: Supap mafsalına (A) göre toplam moment
L1 = 180 cm = 1,8 m
L2 = 55 cm = 0,55 m

M

A

0

F1 • L1 - F2 • L2 = 0
250•1,8 – F2 0,55 = 0
250•1,8 = F2 •0,55

F2 

250  1,8
 818,18 N
0,55
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekildeki sistem dengede olduğuna göre G yükünü bulunuz.

Çözüm:
cos 700 = 0,342

sin 700 = 0,94

F1 = 8000 N

F2 = 30000 N

G=?

M

A

0

- G.2m - F1.3m + F2 . Sin  . 4,5m = 0
- 8000 . 3m + 30000 . 0,94 . 4,5m = G.2m
- 24000 +126900 = 2 G
102900 = 2 G

G

102900
 51450 N
2

G = 51450 N
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekil değiştirmeyen aynı zamanda ağırlıksız AB çubuğu aşağıdaki şekilde görüldüğü
gibi yüklenmiştir. BC ipini geren kuvveti hesaplayınız.

Çözüm:
AB çubuğuna etki eden kuvvetler dengededir. Dengede olan kuvvet sisteminin
herhangi bir eksene göre toplam momenti sıfırdır. Moment ekseni A’ dan geçirilecek olursa:

M

A

0

1000.2 +500.3-SC.4.sin300 = 0
SC=

2000  1500 3500

 1750 N olur.
4  0,5
2
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UYGULAMA FAALİYETİ
A noktasında sürtünmesiz pimle bağlı AB çubuğunun B dayanma yerindeki aksi
tesirinin 600 N olabilmesi için 1000 N’luk kuvvet A ucundan ne kadar uzağa (x = ?) etki
ettirilmelidir?

Çözüm:
AB çubuğuna etki eden kuvvetler sistemi dengededir. Bu bakımdan herhangi bir
eksene göre bu kuvvetlerin momentlerinin cebrik toplamı sıfırdır. A pimine etki eden kuvveti
denkleme sokmamak için buradan geçen bir eksene göre moment alırsak:

M

A

0

denkleminden

1000.X – 600.120=0

X

600.120 72000

1000
1000

X = 72 cm

bulunur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekilde görülen kuvvetlerin y-y eksenine göre momentlerini bulunuz ve bir moment
vektörü ile gösteriniz.

Çözüm:
N düzlemi y - y eksenine dik olduğu için kuvvetlerin iz düşümü kendileri kadardır.
Bundan dolayı momentleri, şiddetleri ile moment kolları çarpımına eşittir. Etki kuvvetin
momentleri toplamı bileşke momentini verir. Buna göre bileşke moment:
MR = F1.12 + F2.20
MR = 300.12 + 450.20
MR = 3600 + 9000
MR = 12600 N cm = 126 Nm
Bileşke moment vektörü, kuvvetlerin bulunduğu düzleme dik ve moment ekseni
üzerinde alınır. Büyüklüğü MR kadardır. Yönü ise sağ el kuralına göre saptanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekilde görülen çubuğun B ve C mesnetlerindeki aksi tesirleri hesaplayınız.

Çözüm:

F

Y

 0 denkleminden

-3000 + RA + RB = 0
RA+RB=3000

M

B

 0 denkleminden

3000.2-RA.1,2=0

RA 

3000  2
 5000 N
1,2

RA+RB= 3000 denkleminde yerine konulursa
RB= 3000-RB
RB = 3000–5000
RB= -2000 N
RA=5000 N yukarı doğru
RB=-2000 N aşağı doğru
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Kuvvetin döndürme etkisine ……………………………. denir.

2.

Moment ekseninin kuvvet düzlemini deldiği noktaya …………….. ……….….. denir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
3.

( ) Bir momentin değeri, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvet kolunun uzunluğu farkı
kadardır.

4.

( ) Bir kuvvet sistemi dengede ise bileşke sıfır olacağından momenti de sıfır olur.

5.

( ) Kuvvetlerin döndürme yönüne göre momentlerin de yönü ortaya çıkar.

6.

( ) Şekildeki mafsallı kol sisteminde F1 kuvveti ne kadardır?

7.

Şekildeki sistemde denge sağlanabilmesi için L uzunluğu kaç cm olmalıdır?

22

8.

Bir AB çubuğuna şekilde görüldüğü gibi 8000 N’luk kuvvet etki ettirilmiştir. B
mesnedindeki aksi tesiri bulunuz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
FAALİYETİ- 6

ÖĞRENME KAZANIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Cisimlerin ağırlık merkezlerini hatasız bulabileceksiniz..

ARAŞTIRMA


Çeşitli geometrik cisimlerin ağırlık noktalarını grafik ve analitik olarak bulunuz.

2. CİSİMLERİN AĞIRLIK MERKEZLERİ
2.1. Ağırlık Merkezinin Tanımı
Bir cismin kütlesine ait yer çekimi kuvvetinin geçtiği ve cismin her konumuna göre
değişmeyen noktaya ağırlık merkezi denir.

Şekil 2.1: Ağırlık merkezi

Cismin ağırlıqını oluşturan yer çekimi kuvveti, cisme ait molekülleri etkileyen yer
çekimlerinin bileşkesidir. Bileşke kuvvet, cismin ağırlık merkezinden geçer (şekil 2.1). Bu
nedenle bir cisim, ağırlık merkezinden asıldığında her konumda dengededir.
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2.2. Ağırlık Merkezini Bulmak
2.2.1. Analitik Metotla Ağırlık Merkezini Bulmak
Cisimler üç boyutlu olduklarından ağırlık merkezinin uzaydaki yerini x, y ve z
koordinatlarına göre belirlemek gerekir ancak cismin; simetri düzleminin, simetri ekseninin
veya simetri noktasının olması hâlinde üç koordinatın hesaplanmasına gerek yoktur.
Simetrisi ve homojenliği olmayan cisimlerde ağırlık merkezi yoğun olan tarafa kayar.
Ağırlık merkezi bulunurken homojen cismin geometrik şekli dikkate alınır. Buna göre;
1-

Çizgilerin Ağırlık Merkezi: Tel çubuk gibi cisimlerin ağırlık merkezi,
çizgilerin ağırlık merkezine göre hesaplanır.

2-

Yüzeylerin Ağırlık Merkezi: Saç, levha, ince plaka gibi cisimlerin ağırlık
merkezi, yüzeylerin ağırlık merkezine göre hesaplanır.



Yüzeyi oluşturan düzgün yüzeylerin alanları (A1, A2) bulunur.



Alanlar ağırlık merkezlerinin y eksenine uzaklığı ile çarpılarak toplanır.
(A1.x1 + A2.x2 )



Bulunan toplam değer bileşke yüzeyinin alanına (A1+A2) bölünürse ağırlık
merkezinin x uzaklığı bulunur.



Aynı işlem x eksenine göre yapılarak y uzaklığı bulunur.

A  x  A2  x 2
X0 = 1 1
A1  A2
Y0 =

A1  y1  A2  y 2
A1  A2

3-

Hacimlerin Ağırlık Merkezi: Cismin üç boyutu dikkate alınarak ağırlık
merkezi hesaplanır.
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2.2.2. Grafik Metotla Ağırlık Merkezini Bulmak
Aynı düzlem içinde bulunan paralel kuvvetlerin bileşkesi, grafik motedu ile bulunur.
Bu metot iki bölümden meydana gelir.

Şekil 2.2: Ağırlık merkezini grafik metoduyla bulunması

1. Kuvvet Poligonu: Bileşkenin şiddetini, doğrultusunu ve yönünü verir.
2. İp Poligonu: Bileşkenin sistem üzerindeki yerini verir. Ağırlık merkezi bu çizgi
üzerindedir. Metodun uygulanması için önce kuvvet poligonu çizilir. Kuvvetler bir ölçek
dâhilinde uç uca eklenerek bileşke (FG) bulunur. Poligon dışında herhangi bir yerde bir nokta
“O” alınır. Sırası ile FG1, FG2, FGn kuvvetlerinin başlangıç ve son noktaları, “O” noktası ile
birleştirilir. Birleştirme sonucu meydana gelen çizgilere ışın adı verilir.
Kuvvet poligonunda bir kuvveti çevreleyen ışınlar, ip poligonunda aynı kuvvet
üzerinde kesişirler (Şekil 2.2- b). FG1 düşey çizgisi üzerinde bir A noktası alınır. Kuvvet
poligonundan anlaşıldığı gibi ışın 1 ve 2 FG1 ‘ e ait olduklarından A noktasından geçerler.
Buna göre; kuvvet poligonu üzerindeki 1 ışınına paralel olmak üzere A’dan geçen bir
doğru çizilir. Daha sonra 2 ışınına paralel olarak yine A’dan geçen bir doğru çizilir. 2 ışını
aynı zamanda FG2 ye ait olduğundan doğru uzatılarak, FG2 düşey çizgisi kestirilerek B noktası
elde edilir. 3 numaralı ışında FG2 ye ait olduğundan kendisine paralel olacak şekilde B
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noktasından geçirilerek çizilir. Aynı zamanda FGn ye ait olduğundan uzatılarak FG3 ün düşey
çizgisi kestirilir. “C” N4 ışını FGn’e ait olduğundan C noktasından bu ışına paralel olan bir
doğru çizilir. 1 ve 4 numaralı ışınlar, aynı zamanda bileşke kuvveti (FG) sınırladıkları için
uzatılarak kesiştir ve “D” noktası bulunur. Sistemin ağırlık merkezi, D noktasından geçen
düşey çizgi üzerindedir. Ağırlık merkezinin tam yerini bulmak için çokgeninin “Y”
koordinatı tarafından uygulanması gerekir. Buradan elde edilecek çizgi ile önce bulunan ve
D noktasından geçen çizginin kesim noktası, uygulama noktasıdır.
Ağırlık merkezinin bulunmasında aşağıdaki pratik kurallar uygulanabilir. Boyu ile
oranlandığında genişliği ve kalınlığı çok küçük olan cisimler (tel ve çubuklar) bir çizgi
hâlinde gösterilir. Bu cisimlerin ağırlık merkezi, grafik ya da analitik metotla bulunabilir
(Şekil 2.3-a).
Boy ve genişliği ile oranlandığında ihmal edilebilecek kadar küçük kalınlığı olan
cisimlere levha denir. Bunlar iki boyutlu düşünülüp yüzey olarak ele alınır. Ağırlık merkezi,
grafik ya da analitik metotlarla daha önce anlatıldığı gibi çözülür.

Resim 2.3: Ağırlık merkezinin deneyle bulunması

Yüzeylerin ağırlık merkezleri deneysel yol ile de bulunabilir. Geometri bilgilerimize
dayanarak üçgenin ağırlık merkezinin kenarortaylarının kesim noktası olduğu biliyoruz.
Herhangi bir ABC üçgeni alalım ve A noktasından asalım. Denge sağlandığı zaman çekül
ipinin doğrultusu belirlenir. Daha sonra B ucundan asılan üçgen dengelenince yine çekül
ipinin doğrultusu belirlenir. İki doğrultunun kesim noktası, üçgenin ağırlık merkezidir. (Şekil
2.3-b).
Yüzeyler, geometrik şekillerden meydana geldiğinden geometriye başvurularak hızlı
ve pratik çözümler sağlanabilir. Boyutlarından hiçbiri ihmal edilemeyen cisimlerin ağırlık
merkezleri hacimsel olarak bulunur. Bu cisimler, üç boyutlu olarak incelenir. Öğrenme
faaliyetlerinde bu cisimler iki boyutlu olarak ele alınacaktır.

27

2.3. Yüzeylerin Ağırlık Merkezinin Bulunması
2.3.1. Düzgün Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulmak

Resim 2.4: Düzgün yüzeyler

İnce, düzgün bir çubuğun ağırlık merkezi çubuğun ortasıdır. Dikdörtgen, kare, eşkenar
dörtgenin ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır. Dairenin ise merkezidir. Şekil 2.4
düzgün yüzeylerde ağırlık merkezinin simetri ekseni üzerinde olduğu gösterilmiştir.

2.3.2. İçi Boş Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulmak
İçi boş yüzeyler, düzgün şekildeyse ağırlık merkezleri yine köşegenlerin kesim noktası
ya da dairenin merkezidir. Ağırlık merkezinin uygulama noktası simetri ekseni üzerindedir.
Ancak bu nokta boş kısımda kaldığı halde bu noktadan etki yapılıyormuş gibi düşünülür. İçi
boş yüzeylerde boşaltılan kısımlar simetrik değilse ağırlık merkezi grafik ve analitik
metotlarla bulunur ancak boşaltılan kısımlar denklemde negatif (-) olarak işaretlenir. Ağırlık
merkezi ise dolu kısma doğru kayar.

Resim 2.5: İçi boş yüzeyler
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2.3.3. Üst Üste Katlanmış Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulmak

Resim 2.6: Katlanmış yüzeyler

Katlanmış cisimler, tel ya da sac levha olabilir. Düzgün ve içi boş yüzeylerde yüzey
alanı esas alınabiliyordu. Burada ise katlanan bölgede ağırlık farkı meydana gelir.
Dolayısıyla yüzey değil cismin ağırlığının esas alınması daha doğru olur. Çözüm, paralel
kuvvetlerin bileşkesinin bulunması şeklindedir. Grafik ve analitik çözüm uygulanabilir.
Pratik olarak, katlanmış yüzeyler vektörel olarak bir çizgi ile ifade edilerek aşağıdaki
denklem kurulabilir.
G1 • D01 = G2 • E01

2.3.4. Bileşik Yüzeylerin Ağırlık Merkezini Bulmak
Bileşik yüzeyler, belli geometrik şekle sahip yüzeylerin birleştirilmesi sonucu
meydana gelir. Bileşik yüzeylerin ağırlık merkezi bulunurken şekil basit ve düzgün
yüzeylere ayrılır. Her yüzeyin ağırlık merkezi bilinen metotla işaretlenir. Grafik olarak
finüküler çokgeni uygulanır. Analitik olarak Varignon Teoremi uygulanır.
2.3.4.1. Grafik Yöntem
Bazı basit yüzeylerin ağırlık merkezleri, onların geometrik merkezleridir. Düzgün
olmayan veya birleşik yüzeylerin ağırlık merkezleri grafik olarak aşağıdaki yöntemle
bulunur.
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Resim 2.7: Bileşik yüzeylerin ağırlık merkezi









Ağırlık merkezi bulunacak düzlemsel yüzey basit yüzeylere ayrılır. Ağırlık
merkezleri işaretlenir.
Her basit yüzeyin alanı ile doğru orantılı kuvvetler seçilir.
Seçilen bu kuvvetler birbirine paralel olacak şekilde ait oldukları merkezlere
uygulanır.
Bu kuvvetlerin bileşkesi ve doğrultusu herhangi bir geometrik metotla bulunur
(resim 2.7’de geometrik metot uygulanmıştır.).
Basit yüzeylerin alanları ile doğru orantılı olan kuvvetlerin tatbik noktaları ve
şiddetleri değişmeden eski doğrultusu ile herhangi bir açı kadar döndürülür
(Örnekte 90° döndürülmüştür.).
Bileşkeleri ve bileşkenin doğrultusu tekrar bulunur.
İki bileşke doğrultusunun kesişme yeri aranan ağırlık merkezidir.
30

2.3.4.2. Analitik Yöntem

Resim 2.8: Bileşik yüzeylerin ağırlık merkezi analitik yöntem

A1  x1  A2  x 2
A1  A2
A  y  A2  y 2
Y0 = 1 1
A1  A2
X0 =
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Resim 2.9: İçi boş yüzeylerin ağırlık merkezi analitik yöntem

X0 =
Y0 =

A1  x1  A2  x2
A1  A2
A1  y1  A2  y 2
A1  A2
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekildeki parçanın ağırlık merkezi koordinatlarını bulunuz.

Çözüm:
X0 =

A1  x1  A2  x 2
A1  A2

Y0 =

A1  y1  A2  y 2
A1  A2

X1= 5 cm

X2 =20cm

Y1= 22,5 cm

Y2 = 5 cm

A1 =250 cm2

A2 = 400 cm2

A1 = 250 cm2

A2 = 400 cm2

X0 
Y0 

250  5  400  20 1250  8000

250  400
650

250  22,5  400  5 6375  2000
=
250  400
250  400

X0 

9250
650

Y0=

X 0  14,23cm

8375
650

Y0= 12,88 cm
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekildeki üst üste katlanmış parçanın ağırlık merkezi koordinatlarını bulunuz.

Çözüm:
Taralı alanın ağırlık merkezi koordinatları bulunacaktır.

X0 

Y0 

A1  X 1  A2  X 2  A3  X 3
A1  A2  A3
A1  Y1  A2  Y2  A3  Y3
A1  A2  A3

X1= 1,5 cm
A1 = 3•6 = 18 cm2

X0 

X2= 6 cm
A2 = 2•6 = 12 cm2

A1  X 1  A2  X 2  A3  X 3
A1  A2  A3
153
X0 
=3,64 cm
42
Y1 = 3 cm
A1 = 3•6 = 18 cm2

X0 

X3 = 4,5 cm
A3 = 3•4 = 12 cm2

18  1,5  12  6  12  4,5 27  72  54

18  12  12
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Y2 = 1 cm
A2 = 2•6 = 12 cm2

Y0 

A1  Y1  A2  Y2  A3  Y3
A1  A2  A3

Y0 

18  3  12  1  12  4 54  12  48

=
18  12  12 
42

Y0 

114
= 2,71 cm
42
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Y3 = 4 cm
A3 = 3•4 = 12 cm2

UYGULAMA FAALİYETİ
Şekildeki içi boşaltılmış parçanı ağırlık merkezi koordinatlarını bulunuz.

X0 

A1  X 1  A2  X 2
A1  A2

Y0 

A1  Y1  A2  Y2
A1  A2

Çözüm:
X1 = 4 cm

X2 = 2,2 cm

A1 = 5 • 8 = 40 cm

2

A2 =

  D2
4

3,14  2,5 2 3,14  6,25 19,62


=
 4,9 cm2
4
4
4

X0 

A1  X 1  A2  X 2
A1  A2

X0 

40  4  4,9  2,2 160  10,78 149,22


40  4,9
35,1
35,1

X 0  4,25 cm
Y1 = 2,5 cm
A1 = 5 • 8 = 40 cm2

Y0 

Y2 = 2 cm
A2 =

  D2
4



3,14  2,5 2 3,14  6,25 19,62

 4,9 cm2
=
4
4
4

A1  Y1  A2  Y2
A1  A2

40  2,5  4,9  2 100  9,8 90,2


40  4,9
35,1
35,1
Y0  2,56 cm
Y0 
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UYGULAMA FAALİYETİ
Şekilde görülen taranmış alanın ağılık merkezinin koordinatlarını bulunuz (Ölçüler cm
olarak alınacaktır.).

Çözüm:
Taranmış alan 1,2 dikdörtgenleriyle 3 no.lu üçgenin birbirine eklenmesi ve 4 no.lu
dairenin çıkarılmasıyla elde edilmiştir. Bu parçaların ağırlık merkezlerinin yeri
bilinmektedir. Buna göre;
X0=

A1  X 1  A2  X 2  A3  X 3  A4  X 4
A1  A2  A3  A4

66
  42
8 
3
2
4
X0=
6  6 3,14  4 2
6  14  6  9 

2
4
504  567  144  37,68
1215  37,68 1177,32

X0=
X0=
=8,2 cm
84  54  18  12,56
143,44
143,44
6  14  6  6  9  10,5 

Y0=

A1  Y1  A2  Y2  A3  Y3  A4  Y4
A1  A2  A3  A4

Y0=

84  7  54  3  18  8  12,56  3
84  54  18  12,56

Y0=

588  162  144  37,68 856,32

=5,97 cm
143,44
143,44
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.

Bir cisim, ağırlık merkezinden asıldığı her konumda dengededir.
Köşegenlere göre eşit parçalara ayrılabilen yüzeylerin ağırlık merkezi, bu köşegenlerin
kesiştiği noktadır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.
4.
5.

Bir cismin kütlesine ait yer çekimi kuvvetinin geçtiği ve cismin her konumuna göre
değişmeyen noktaya ……………….. ………………... denir.
Cisimler üç boyutlu olduklarından ağırlık merkezi uzaydaki yerini …., …... ve ..…
koordinatlarına göre belirlemek gerekir.
Bir kütleye ait ağırlığın, bulunduğu etki noktasına ………….….. ……………..….
denir.
Aşağıdaki problemleri çözünüz.

6.

Aşağıdaki şekildeki bileşik yüzeyin ağırlık merkezini analitik yöntemle “X0” bulunuz
(Ölçüler cm olarak alınacaktır.).
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7.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi dikdörtgen levhadan 50.70 cm ölçülerindeki
kısım çıkartılmıştır. Meydana gelen şeklin ağırlık merkezini analitik metotla
bulunuz (Ölçüler cm olarak alınacaktır.).

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Atölyenizde bulunan Tork anahtarını ve bir adet kaver kapak cıvatasını kullanarak
cıvata üzerine farklı kuvvetler uygulayıp değişimleri gözlemleyiniz (Dikkat; kaver kapak
cıvatasına maksimum sıkma değerinden fazla kuvvet uygulamayınız.). Tork anahtarının her
farklı ayarında cıvata üzerine uyguladığınız kuvveti hesaplayınız. En az beş farklı kuvvet
hesabı yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Tork anahtarını ayarladınız mı?
2. Tork anahtarının ayar değerini (Newton) not ettiniz mi?
3. Cıvata merkezi ile tork anahtarı kolu arasındaki mesafeyi cetvelle
ölçtünüz mü?
4. Aldığınız ölçüyü metreye çevirdiniz mi?
5. Moment hesabını yaptınız mı?
6. Kaver cıvatasının maksimum değerine dikkat ettiniz mi?
7. Beş farklı ölçüm yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Moment
Moment merkezi
Yanlış
Doğru
Doğru
F1 = 40 N
L=90 cm
RB= 282,8 N

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
Ağırlık merkezi
x, y, z
Basınç merkezi
X0=2,2 cm
X0 =7,5 cm Y0 =4,5 cm
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