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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 x F 
 

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. 
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Dönme etkisi ile vida gevşiyecektir. 

Tork bize doğrudur. Sayfa düzlemine diktir. ⊙ 
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Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler 

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. 
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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. 

Sin.FFy


  

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 

 

 

Kanun: Bir doğruya bir noktadan sadece bir adet dik doğru çizilebilir.  
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Torkun Büyüklüğü 

M = 𝐹. 𝑑(⊥) 

Hem Kuvvet hem de dönme noktasına dik uzaklıkla doğru orantılıdır. 

Kuvvet ile dönme noktasına dik uzaklık çarpımı torku verecektir. 

 

Kuvvet ile dönüş eksenine uzaklığı bir 

şekilde dik hale getirmeliyiz. 

İzlenen yöntem kuvvetin dönüş eksenine 

dik bileşenin bulunması için kuvveti cosθ 

ile çarpmaktır. 

 

Artık kuvvet ile dönüş ekseni birbirine dik 

hale gelmiştir.  
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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. 

 

Yukarıda ki çubuğa şekilde görüldüğü gibi iki ayrı noktadan F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir. 

F1 (+) yönde  F2 (-) yönde döndürmeye çalışmaktadır.  

111 d.F


       21 


                     2211 d.Fd.F    olacaktır.

222 d.F


      

Bir denge durumudur. Torklar eşittir. 

küçük kütle x büyük uzunluk = büyük kütle x küçük uzunluk 

Örnek 01: F1 = 20 N   d1 = 20m   F2 = 30 N     d2 = 30m  

ise toplam torku ve yönünü bulunuz. 

 

 

 

 

  
 

  

O 
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PARALEL KUVVETLERDE BİLEŞKE KUVVET 

1. Aynı Yönlü Paralel İki Kuvvetin Bileşkesi 

(Tahteravalli örneği) 

 

Bir cismin üzerine paralel ve aynı yönlü kuvvetler 
uygulandığında bileşke kuvvet; 
 
Kuvvetlere paralel 
 

1) Kuvvetlerle aynı yönlü 
 

2) Büyüklüğü kuvvetlerin toplamına eşit 
 

3) Uygulama noktası kuvvetlerin arasında ve büyük kuvvete 
daha yakındır ve bu kuvvetin yeri; 

 

   
 

Yani bileşke kuvvetin uygulama noktasına göre toplam moment sıfırdır ve   𝐵𝐶̅̅ ̅̅  >  𝐴𝐵̅̅ ̅̅    dir. 
 

 

 Örnek 02: Şekildeki eşit bölmelenmiş 

çubuk dengede olduğuna göre, çubuğun 

ağırlık merkezi nerededir? 

(Sürtünmeler önemsizdir) 

 

 

 

A) L noktası          B) LM arasında         C) M noktasında         D) MN arasında             E) N noktasında     

cevap C 
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2. Zıt Yönlü Paralel İki Kuvvetin Bileşkesi 
 

Cisim üzerine uygulanan kuvvetler birbirine paralel fakat zıt 
yönlü iseler, bileşke kuvvet; 
 

1) Kuvvetlere paralel 
2) Büyük kuvvet ile aynı yönlü 
3) Büyüklüğü kuvvetlerin farkına eşit 
4) Kuvvetlerin dışında ve büyük kuvvet tarafındadır.  

 
Bu kuvvetin yeri; 

1 2F .AC F .BC  

 
 

 
Yani kuvvetlerin bileşke kuvvetin uygulama noktasına göre toplam momenti aynı yönlü paralel kuvvetlerde 
gösterildiği gibi gene sıfırdır. 
 

Örnek 03: Şekildeki ağırlığı önemsiz 4 metre 
uzunluğundaki çubuğa 30 N, 10 N ve 60 N 
luk kuvvetler etki etmektedir. 
 
Bu kuvvetlerin bileşkesi O noktasından kaç 
metre uzakta bulunmaktadır? 
(Yanıt: D) 

 

 


