TORK VE DENGE 01
Torkun Tanımı ve Yönü
Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir.
Bir kuvvetin bir noktaya göre torku;
kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir.
Moment  ile gösterilir, vektörel bir büyüklüktür.
Yön kavramı

 (sayfa düzleminin içine doğru)

ve

⊙ (sayfa düzleminin dışına doğru)
olmak üzere iki şekilde gösterilir.

  r xF
Torku üçüncü boyutu göstermektedir.
Bir ingiliz anahtarına uyguladığımız kuvvet uyguladığımızda oluşan tork(üstten görünüş)
Döndürme noktasından gelen r konum vektörü ile kuvvetin
vektörel çarpımı bize torkun yönünü verecektir.
Yön bulunurken vektörlerin başlangıç noktalarını
birleştiriyoruz. Sonuçta anahtar boruyu sıkıştıracaktır.

Dönme etkisi ile vida gevşiyecektir.
Tork bize doğrudur. Sayfa düzlemine diktir. ⊙
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Dönmeye sebep olur

Dönmeye sebep olmaz
Bu bağıntıda kuvvetin birimi Newton,
uzaklığın birimi metre, torkun birimi de N.m dir.
Bir kapının ya da bir pencerenin koluna bir kuvvet
uygulandığında
kapı ya da pencere menteşeler etrafında saat yönünde ya da
saate yönünün zıttı yönünde döner.

Bu yönlerden biri (+) alınırsa diğeri (–) alınır.
O noktasından sabitlenmiş halde bulunan çubuğa iki
ayrı kuvvet F1 ve F2 uygulanmaktadır.
Eğer bu kuvvetlerin uzantıları döndürme ekseninden
geçmekteyse döndürücü etki yaratmayacaktır.
Bir başka deyişle bu kuvvetler her hangi bir tork oluşturmayacak ve de çubuğu döndüremeyecektir. Yani bu
kuvvetlerin döndürme eksenine göre torkları(momentleri) sıfır olacaktır.

Torkun Büyüklüğü

M = 𝐹. 𝑑(⊥)
Kuvvet ve Dik kuvvetin dönüş eksenine dik uzaklığı birbirlerine dik olmalıdır.
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Tork Bulurken İzlenen Yöntemler
Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse
Yatay düzlemle  açısı yapmakta
olan F kuvvetinin oluşturduğu torku
bulmak istediğimizde iki yöntem
izleyebiliriz.

1) Kuvveti bileşenlerine ayırma yöntemi


F kuvveti yatay ve dikey bileşenlerine
ayrılır. Yatay bileşenin uzantısı döndürme
ekseninden geçtiğinden tork oluşturmaz.
Dikey bileşenin değeri aşağıdaki gibidir.


Fy  F.Sin 

𝑀 = 𝐹𝑦 . ℓ
𝑀 = 𝐹. 𝑆𝑖𝑛 𝛼. ℓ
2) Çubuğun kuvvetin uzantısına dik olduğu yöntem
Bu yöntemde tork bulunurken dik uzaklık
olarak dönme ekseninden F’in doğrultusuna
olan uzaklık kullanılmalıdır.

M = 𝐹. 𝑑
𝑑 = ℓ. 𝑆𝑖𝑛 𝛼
𝑀 = 𝐹 . ℓ. 𝑆𝑖𝑛 𝛼

Kural: Bir doğruya bir noktadan sadece bir adet dik doğru çizilebilir.
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Toplam Tork ve Dönme Yönü
Cisimler üzerine etki eden birden fazla kuvvet varsa,
toplam torku belli bir eksene göre, her kuvvetin
oluşturduğu torkun dönme yönü dikkate alınarak
vektörel olarak toplanması ile buluyoruz.
Yandaki şekilde hareketli bir çubuk O noktasından
bağlı olmak üzere aşağı ve yukarı yönde hareket
edebilmektedir.

O

Yukarıda ki çubuğa şekilde görüldüğü gibi iki ayrı noktadan F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir.
F1 (+) yönde F2 (-) yönde döndürmeye çalışmaktadır.



 1   F1.d1

 2  F2 .d 2

  
   1   2

   F1 .d1  F2 .d 2

olacaktır.

Bir denge durumudur.
Torklar eşittir.

Örnek 01: F1 = 20 N d1 = 20m F2 = 30 N

d2 = 30m ise toplam torku ve yönünü bulunuz.
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Bir Kürenin Basamaktan Çıkarılması İç Gereken Kuvvet
Örnek 02: 60 N ağırlığındaki bir küreyi basamaktan
çıkaracak minimum kuvvet kaç N olmalıdır?
Çözüm:
A döndürme noktasıdır. Kuvvetin bu noktaya dik
uzaklığı ile çarpımı, cismin ağırlığının bu noktaya dik
uzaklığı çarpımına eşit olmalıdır.

F = Dengede kalması için uyguladığımız kuvvet

P = Kürenin ağırlığı

𝑭 × 𝒓 × 𝐬𝐢𝐧 𝟑𝟎 = 𝑷 × 𝒓 × 𝐬𝐢𝐧 𝟔𝟎

(Denge Şartıdır)
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PARALEL KUVVETLERDE BİLEŞKE KUVVET
1. Aynı Yönlü Paralel İki Kuvvetin Bileşkesi
Aynı yönlü paralel iki kuvvetin bileşkesi, şekilde ki gibi
kuvvetlerle aynı yönde olup büyüklüğü, kuvvetlerin
büyüklükleri toplamına eşittir.

Bileşke, kuvvetlerin arasında ve büyük kuvvete daha yakındır.

2. Zıt Yönlü Paralel İki Kuvvetin Bileşkesi
Zıt yönlü paralel iki kuvvetin bileşkesi,
büyük kuvvetin yönünde olup büyüklüğü iki
kuvvetin büyüklüğünün farkına eşittir.

Bileşke, büyük kuvvetin dışında bulunmaktadır.

F1.AC  F2 .BC
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Katıların Dengesinde 2 Şart
Katı bir cismin dengede olabilmesi için iki koşulun gerçeklenmesi gerekir.

1. Denge Koşulu
Cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesi X-Y düzleminde sıfır olmalı ki duran cisim harekete geçip
yol almasın ve öteleme hareketi sıfır olsun.

R  0 
R  0 X

R Y  0 
Örnek03:

2. Denge Koşulu
Cisme etkiyen kuvvetlerin herhangi bir noktaya göre toplam momenti sıfır olmalı ki duran
cisim dönmeye başlamasın.
Tork toplamları dönme hareketi oluşturmamalıdır.
Oluşan torklarda eşitlik söz konusu ise cisim dönme hareketi yapmayacaktır. Yani saat
yönündeki torkların toplamı ile saat yönünün tersi olan torkların toplamı eşit olmalıdır.



  0
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Kuvvet Çifti
Örnek 04:
Yandaki şekilde kuvvetlerin yönleri zıt
olmakla beraber cismi hareketsiz
kılamayacaktır.
Kuvvetler değerce birbirine eşit olması
dengenin 1.ci koşulunu sağlayacaktır.

Ancak torkların eşit olmaması sonucu çubuk dengede kalamayacak 2.ci koşul
sağlanmayacaktır.
Örnek: Direksiyonlar, fıskiyeler v.b.
Yukarıda ki 15 N luk iki kuvvet birbirini dengeleyecektir. Ancak her iki kuvvette saat
yönünün tersi yönünde olduklarından tork dengesi oluşmayacak, cisim sürekli olarak
dönme hareketi yapacaktır.
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Tork Bulmada Yok Etme Yöntemi
Örnek 05: Düzgün ve türdeş X ve Y
çubukları birbirlerine ve yer düzlemine
paralel durmaktadırlar.
X çubuğunun ağırlığı G olduğuna göre Y
çubuğunun ağırlığı kaç G dir?

(Esen Yayınlarından)

Sorulan sorularda bilinmeyen kuvvetleri azaltarak problem çözümüne başlamalıyız.
Adım 1: İlk önce T2 noktasına göre tork alınarak T1 bulunur.
Adım 2: Y ekseni doğrultusunda vektörel toplam gereği T2 bulunur.
Adım 3: T2 bulunduktan sonra, destek noktasına tork alınarak GY bulunur.
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Örnek 06: Ağırlığı 10 N olan O noktasından
duvara monteli düzgün türdeş çubuk aynı
zamanda esnemeyen bir iple tavana
bağlanmıştır.

İpteki gerilme kuvvetini ve menteşede oluşan
F tepki kuvvetini bulunuz.

Adım 1: İlk önce O noktasına göre tork alınarak T bulunur.
Adım 2: Y ekseni doğrultusunda vektörel toplam gereği duvarın tepki kuvveti T’de bulunacaktır.
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Örnek 07: O noktasından oynar bir
menteşe ile sabitlenmiş bulunan eşkenar
üçgen şeklindeki bir cisme şekilde
görüldüğü gibi aynı düzlemde bulunan üç
ayrı kuvvet farklı zamanlarda etki
etmektedir.
Kuvvetlerin etkisindeki cisim uygulanan
denge pozisyonunu koruduğuna göre
kuvvetler arasındaki sıralama nasıl
olmalıdır?
(Güvender Yayınları)

Çözüm :
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Örnek 08: X ve Ydestekleri üzerinde durmakta
olan G ağırlığındaki düzgün türdeş çubuğa dik
doğrultuda F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir.
Çubuğun yatay dengesinin bozulmaması için
uygulanması gereken en küçük F1 ve F2
kuvvetlerinin oranı ne olmalıdır?
(Esen Yayınlarından)
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Örnek 09:

Örnek 10:

14

Örnek 11:
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