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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ĠnĢaat Teknolojisi/Teknolojileri
ĠnĢaat Teknolojisi Dal Ortak
Denge ve Moment
Denge ve moment hesaplarının matematik ve fizik
kurallarına göre hesaplanması hakkında bilgilerin
MODÜLÜN TANIMI
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/24
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Bu modülün ön koĢulu yoktur.
ÖN KOġUL
Denge ve moment hesapları yapmak.
YETERLĠK
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında; denge ve moment
hesaplarını matematik ve fizik teoremlerine göre
yapabileceksiniz.
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1. Denge Ģartlarına göre denge hesaplamaları yapa
bileceksiniz.
2. Sistemlerin moment ve denge durumlarını
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DONANIMLARI
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Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak
DEĞERLENDĠRME
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
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GĠRĠġ
GĠRĠġ

Sevgili Öğrenci,
Denge yeryüzünde bulunan tüm canlı veya cansız varlıkları kapsayan bir olgudur.
Çevremizde gördüğümüz cisimlerin hepsi dengededir.
Denge olmasaydı tüm varlıklar yeryüzünde karma karıĢık bir durumda olurdu. Ağaçlar
devrilmiĢ, binalar yıkılmıĢ olurdu, eĢyalar belli bir düzende olmayabilirdi. Dünyada rahat bir
yaĢam olmazdı.
Dengenin inĢaat sektöründe tartıĢmasız çok büyük bir önemi vardır. Günümüzde
yüksek binaların hatta gökdelenlerin uygulamaya geçmeden önce denge ve moment
hesapları yapılmaktadır. Bu iki unsur birbirini eĢitlediği zaman yapıların inĢasına
baĢlanmaktadır.
Bu modülde sizlere cisimlerin denge durumları ve momentleri ile ilgili bilgiler
sunulacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında, denge
Ģartlarına göre denge hesaplarını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Denge olmasaydı dünyamızda nasıl bir hayat olurdu? Sorusunu sınıfınızda
arkadaĢlarınızla tartıĢınız.



Geometrik Ģekillerin neler olduğunu araĢtırınız.



Denge Ģartlarını araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. DENGE VE DENGE ġARTLARI
1.1. Denge
Cisimlerin Ģeklinde ve hızında değiĢiklik olmadan sahip olduğu durumu korumasına
ya da aynı durumu devam ettirmesine denge hâli denir.

1.1.1. Tanımı
Cismin üzerine etki eden bütün kuvvetlerin bileĢkesinin ve herhangi bir nokta veya bir
dönme eksenine göre momentlerinin cebirsel toplamının sıfır olması durumudur. Daha basit
bir tanımla, etki ile tepkinin eĢit olması hâlidir. Örneğin, cisme etki yapan her kuvvet onu
hareket ettirmeye çalıĢır. Etkileyici kuvvetlerin böyle davranıĢına diğer kuvvetler karĢı
koyarlar ve durgunluk (denge) meydana gelir.
Canlıların ayakta durabilmeleri, yapıların veya yapı elemanlarının bulundukları yerde
hareketsiz kalabilmeleri, suyun ve gazların durgun hâli dengeye örnektir.
Dengenin olabilmesi için, cismin ağırlık merkeziyle itme merkezlerinin aynı düĢey
üzerinde olması gerektiği kolaylıkla anlaĢılabilir.
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Resim 1.1: Basit bir denge örneği

1.1.2. Cismin Denge Durumları
Üç türlü denge vardır. Bunlar;





Kararlı denge
Kararsız denge
Bozulmaz denge

Kararlı denge

Durumu değiĢtirilen cisim, serbest bırakılırsa tekrar ilk durumuna gelir. Kararlı
dengede, cismin ağırlık merkezi mümkün olan en aĢağı durumda veya asılma noktasının
altındadır.

ġekil 1.1: Kararlı denge



Kararsız denge

Ufak bir sarsıntı ile durumu değiĢen cisim, kendi kendine eski durumuna gelemez.
Durumu değiĢen cisim kararlı dengeye dönüĢebilir. Kararsız dengede, cismin ağırlık merkezi
mümkün olan en yüksek yerde veya asılma noktasının üstündedir.
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ġekil 1.2: Kararsız denge



Bozulmaz denge

Durumu değiĢtirilen cisim her zaman dengesini korur. Böyle dengede cismin ağırlık
merkezi daima aynı yüksekliği korur.

ġekil 1.3: Bozulmaz denge

1.1.3. Durum Sağlamlığı (Denge Sağlamlığı)
AĢağıdaki Ģekillerde üç cisim görülmektedir. A cismi sağlam durur, çünkü ağırlık
merkezinden geçen düĢey doğrultu, cismin dayanma yüzeyi içindedir. B cismi güvensiz
durumdadır. Hafif bir sarsıntıda devrilir. Çünkü ağırlık merkezinden geçen düĢey doğrultu,
dayanma yüzeyinin kenarından geçmektedir. C cismine dikkat edilirse, hemen devrileceği
kolaylıkla anlaĢılır. Çünkü ağırlık merkezinden geçen düĢey doğrultu, dayanma yüzeyinin
dıĢından geçmektedir.

ġekil 1.4: Durum sağlamlığı
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Yatay düzlem üzerine oturan cisimlerin taban alanı ne kadar büyük, ağırlık merkezi ne
kadar aĢağıda ve ağırlığı ne kadar fazla ise cisimler o kadar sağlam durur.

ġekil 1.5: Sağlamlıklarına göre cisimler

1.1.4. Denge ġartları
Cisimlerin ya da yapı elemanlarının dengede olabilmesi için; onları etkiyen
kuvvetlerin bileĢkesi sıfır olmalıdır. ġekil 1.6‟ da verilen örnekte, cismin dengede kalması
için etki eden kuvvetler görülmektedir. Bu Ģekle göre etkiyen tüm kuvvetlerin bileĢkesi 0
(sıfır) olmalıdır.

ġekil 1.6: BileĢkelere ayrılmıĢ cisim

Cisme etki yapan kuvvete eĢit değerde ve ters yönde tepki kuvvetinin doğması da
dengeyi sağlar. ġekil 1.7‟ de verilen örnekte görüldüğü gibi C noktasından tavana asılan bir
cisim hareketsiz dengede durmaktadır. Bunun sebebi + ve – yönde cisme etki eden py ve py‟
kuvvetlerinin birbirine eĢit olmasıdır veya bu kuvvetlerin cebirsel toplamlarının değeri 0
(sıfır) olmasıdır.
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ġekil 1.7: Ters yönde tepki kuvvetleri

BileĢkenin sıfır olması cismin yer değiĢtirmesini önlese de, dönmeyi önleyemez
çünkü; bir noktaya bağlı olan cisim döndürücü etki altında bulunabilir. O hâlde; dengenin
tam olabilmesi için, cisme etki yapan kuvvetlerin bağlı bir noktaya göre döndürme
momentlerinin cebirsel toplamı da sıfır olmalıdır. Bu sayede dönme önlenmiĢ olur.
I. Denge KoĢulu
Katı cismin öteleme hareketi yapmaması için, cisme etki eden bileĢke kuvvet sıfır
olmalıdır. Cebirsel toplam anlamına gelen Σ (sigma) harfini kullanarak bu durumu aynı
doğrultulu kuvvetler için ΣF = 0 seklinde gösterebiliriz. Kuvvetlerin doğrultuları kesiĢiyorsa,
x ve y ekseni doğrultusundaki bileĢenlerin cebirsel toplamı ayrı ayrı sıfır olmalıdır. Bu
durumda;
Yatay bileĢenlerin cebirsel toplamı = ΣFX = 0
DüĢey bileĢenlerin cebirsel toplamı = ΣF y = 0
Ģeklinde gösterilir
II. Denge KoĢulu
Katı cismin dönme hareketi yapmaması için, seçilen bir noktaya göre momentlerinin
cebirsel toplamı sıfır olmalıdır. Bu Ģart;
ΣM = 0 Ģeklinde gösterilir
I.

ve II. koĢulları aynı anda gerçekleĢiyor ise cisim denge halindedir denir.
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1.2. Denge Hesapları
Statik hesaplarda mesnetlerin üzerine gelen yükleri emniyetle taĢıyabilmeleri için
denge koĢullarının yerine getirilmesi lazımdır.
ÇeĢitli yapı elemanlarının dayanaklara (mesnetlere) ilettiği yükler statikte tek kuvvet
olarak kabul edilir.

ġekil 1.8: Yükleme yapılmıĢ mesnet örneği

ġekil 1.8‟ de verilen örneğe göre kiriĢe etki yapan P kuvveti, kiriĢ uçlarının oturduğu
A ve B mesnetlerine iletilmek üzere P1 ve P2 bileĢenlerine ayrılacaktır. Böylece P kuvveti
yerine P1 ve P2 bileĢenleri, A ve B mesnetlerine etki yapacaktır. Denge sağlamlığını
korumak amacıyla P1 = -A, P2 = - B olacak Ģekilde A ve B mesnetlerinin tepki göstermesi
gerekecek demektir. Bunlara mesnet tepkileri denmektedir.
Mesnet tepkilerine; bulundukları noktanın adı verilmeli ve doğrultusu dayanma
yüzeyinin ekseninden geçirilmelidir.
Tepkileri, denge formülleri uygulanarak bulunmalıdır.
Örnek:

ġekil 1.9: Örnek hesaplama
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ġekil 1.9 „ da yükleme Ģekli ve ölçüleri verilmiĢ olan iki mesnetli basit kiriĢin
tepkilerini hesap yolu ile bulunuz.
Çözüm:
ġekilde görüldüğü gibi mevcut kiriĢe sadece üstten gelen bir yük vardır. Herhangi bir
döndürme etkisi bulunmamaktadır. Sadece A ve B mesnet tepkimelerini bulmamız yeterli
olacaktır.
Döndürme etkisi olmadığından;
ΣM = 0 (toplam moment sıfır dır)

0 x A  0 x P1  1,80 x P2  4,00 x P3  6,00 x B  0
0  0  1,80 x 2300  4,00 x 3000  6,00 x B  0
4140  12000  6,00 x B  0

B

16140
6, 00

B  2690Kg (Tepki yönü yukarı)
ΣPy = 0 dan

A  P1  P2  P3  B  0
A  5000  2300  3000  2690  0

A   7610 Kg (Tepki yönü yukarı)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda yükleme Ģekli ve ölçüleri verilmiĢ olan iki mesnetli basit kiriĢin tepkilerini
hesap yolu ile bulunuz.

ĠĢlem Basamakları
 Döndürme etkisi olmadığından toplam
momenti 0 (sıfır) olarak kabul ediniz.
 A noktasına göre hesap yapacağınız
zaman B mesnedinin, B noktasına göre
hesap yapacağınız zaman da A
mesnedinin değerlerini bulacağınızı
unutmayınız.
 Kuvvetlerin saat yönünde mi yoksa saat
yönünün tersinde mi hareket ettiklerini
tespit ediniz.
 Moment formülüne uygun olarak
verilen değerleri formülde yerine
yazınız.
 Çıkan değerin birimini ve yönünü
doğru yazınız.
 Birinci bulduğunuz değeri toplam
tepkime (yük) değerinden çıkartarak
ikinci istenen değeri bulunuz.

Öneriler

 Kuvvetlerin yönlerine dikkat ediniz
 Kuvvetlerin birimlerine dikkat ediniz
 Matematiksel iĢlem önceliğine dikkat
ediniz.
 Formülde yerlerine yazdığınız değerlerin
önüne gelen iĢaretlere dikkat ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Döndürme etkisi olmadığından toplam momenti 0 (sıfır) olarak kabul
ettiniz mi?
2. A noktasına göre hesap yapacağınız zaman B mesnedinin, B noktasına
göre hesap yapacağınız zaman da A mesnedinin değerlerini
bulacağınızı tekrar düĢündünüz mü?
3. Kuvvetlerin saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi hareket
ettiklerini tespit ettiniz mi?
4. Moment formülüne uygun olarak verilen değerleri formülde yerine
yazdınız mı?
5. Birinci bulduğunuz değeri toplam tepkime (yük) değerinden
çıkartarak ikinci istenen değeri buldunuz mu?
6. Çıkan değerlerin birimlerini ve yönünü doğru yazdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( )Cismin üzerine etki eden bütün kuvvetlerin bileĢkesinin ve herhangi bir nokta veya
bir dönme eksenine göre momentlerinin cebirsel toplamının sıfır olması durumuna
denge denir.

2.

( )Dengenin olabilmesi için, cismin ağırlık merkeziyle itme merkezlerinin aynı düĢey
üzerinde olmaması gerekir.

3.

( )Kararlı dengede, cismin ağırlık merkezi mümkün olan en aĢağı durumda veya
asılma noktasının altındadır.

4.

( )Kararsız dengede, cismin ağırlık merkezi mümkün olan en yüksek yerde veya
asılma noktasının ortasındadır.

5.

( )Yatay düzlem üzerine oturan cisimlerin taban alanı ne kadar büyük, ağırlık merkezi
ne kadar aĢağıda ve ağırlığı ne kadar fazla ise cisimler o kadar sağlam durur.

6.

( )Denge Ģartlarına göre, cisme etkiyen tüm kuvvetlerin bileĢkesi sıfır olmalıdır.

7.

( )Denge Ģartlarına göre cisme etkiyen kuvvetlerin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.

8.

( )Denge Ģartlarına göre bileĢkelerin sıfır olması durumunda cismin dönme etkisi de
ortadan kalkar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında,
cisimlerin momentlerini hesaplaya bileceksiniz.

ARAġTIRMA
 Moment hakkında internetten bilgi toplayınız.
 Yapı elemanlarının geometrik Ģekilleri hakkında görüĢlerinizi arkadaĢlarınızla
tartıĢınız.
 Moment hesaplamaları hakkında fizik öğretmenlerinizden bilgi alınız.

2. MOMENT VE UYGULAMALARI
2.1. Moment
Bir cisme etki eden unsurlardan bir tanesi de cismi düĢeyde veya yatayda döndürmeye
çalıĢan moment unsurudur.

2.1.1. Tanımı Ve Birimi
A merkezi veya X – X ekseni etrafında dönebilen bir katı cisme P kuvveti etki
yaparsa; döndürme tesiri, kuvvetin Ģiddeti ve dönme eksenine olan uzaklığına bağlıdır.
Dönme merkezi ile kuvvet arasındaki uzaklığa kuvvet (kaldıraç) kolu denir.

ġekil 2.1: Kuvvet kolu
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Kuvvet ile kaldıraç kolunun çarpımına, kuvvetin döndürücü etkisi veya statik moment
adı verilir.
Statik momenti M ile gösterirsek;
M = P x a…….. dır.

ġekil 2.2: A noktasına göre statik moment

Cismi etkileyen kuvvetler n adetse, A noktasına göre statik momenti ;

M A  P1.a1  P2 .a 2  P3 .a 3 ..........Pn .a n

dir.

Burada ;
M A = A noktasına göre moment (kgcm, kgm, tonm)
ΣM = Toplam moment
P1 = A noktasına etki yapan (döndürmeye çalıĢan) kuvvet (kg, ton)

a1 = Kuvvetin A noktasına olan dik uzaklığı (cm, m)
Kuvvet birimini kilogram (Kg) ve kuvvet kolunu metre (m) ile gösterirsek, moment
birimi kilogram metre (Kgm) olur.
Kuvvet kolu santimetre (cm) ise, moment birimi Kgcm‟ dir. Bunun gibi tm, tcm‟ de
moment birimi olarak yazılabilir.
Cisim hareket etmezse yani sistem dengede ise ;
ΣMo = 0 olur. Durgun hâl (Denge durumu)
Önemli Not: Bina taĢıyıcı elemanlarının (ΣMo = 0) denge durumunda olması istenir.
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Statik moment, cismi saat ibresi yönünde döndürecek Ģekilde etki yapıyorsa (+) pozitif
dönüĢlü, saat yönünün tersi yönünde döndürecek Ģekilde etki yapıyorsa (-) negatif dönüĢlü
olur.

ġekil 2.3: Moment uygulaması

ġekil 2.3‟ de
P = 320 Kg ve a = 0.36 m ise

M A = P x a = 320 x 0.36 = + 115,2 Kgm dir.
Yukarıdaki açıklamadan anlaĢılacağı üzere, bir cisme etki yapan kuvvetlerin tek tek
statik momentleri pozitif veya negatif dönüĢlü olabilirler. Böyle hâllerde momentlerin
cebirsel toplamı yapılmalıdır.

ġekil 2.4: Uygulama örneği

ġekildeki örneğe göre;

M A   P1.a1  P2 .a 2
15

M A  60 x0,84  64 x0, 40  24,8Kgm dir.
Buradan çıkan sonuca göre, örnekteki kiriĢ saat yönünde 24,8 Kgm döndürücü etki
altında bulunmaktadır.

2.1.2. Yönü Ve ĠĢareti
Momentin iĢaretinin belirlenmesinde kuvvetin dönüĢ istikametine bakılır. Cismi, saat
ibresi yönünde döndürecek Ģekilde etki yapıyorsa (+) pozitif, saat ibresinin tersi istikamette
döndürecek etki yapıyorsa (-) negatif iĢaretli olarak alınır.

ġekil 2.5: Moment iĢareti

2.1.3. Varignom Teoremi
Kuvvetlerin bir noktaya göre momentlerinin toplamı bileĢke kuvvetin momentine
eĢittir.
BileĢke bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, aynı bileĢke kuvvetin her üç eksendeki
[Rx, Ry, Rz] izdüĢümlerinin aynı noktaya göre momentlerinin toplamına eĢit olmasına
varignon teoremi denir. Yani bir noktada birden çok kuvvetin kesiĢmesi durumunda bu
kuvvetlerin her birinin bir baĢka noktada oluĢturduğu moment, bu kuvvetlerin bileĢkesinin
aynı noktada oluĢturduğu momente eĢittir. Matematiksel ifadesi ise Ģöyledir;


Bir noktada kesiĢen birden fazla kuvvetin bileĢkesinin herhangi bir dönme
merkezine göre momenti, aynı noktaya göre bileĢen momentlerinin cebirsel
toplamına eĢittir.

R.d  P1.a  P2 .b P3 .c


dir.

Bir paralel kuvvetler sistemi bileĢkesinin herhangi bir dönme merkezine göre
momenti, aynı noktaya göre bileĢen momentlerinin cebirsel toplamına eĢittir.
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ġekil 2.6: Varignom teoremi örneği

Örnek problem: ġekil 2.6 da A noktasına uygulanan kuvvetlerin Ģiddetleriyle, C
moment merkezine olan uzaklıkları aĢağıda yazılmıĢtır. BileĢkenin Ģiddetini ve C merkezine
uzaklığını hesaplayalım.
P1 = 200 Kg
P2 = 350 Kg
P3 = 500 Kg

a = 3,5 Cm
b = 2,1 Cm
c = 0,4 Cm

Çözüm : Yok etme veya kuvvetler çokgeni yöntemlerinden faydalanarak bileĢkenin
Ģiddeti bulunmalı, sonra C merkezine olan uzaklık hesaplanmalıdır. Bulunan R ve P
kuvvetleri ile a, b, c değerleri formülde yerlerine konarak d değeri hesaplanır.

d
d

P1.a  P2 .b  P3 .c
R

200 x3,5  350 x2,1  500 x0, 4
825

d  1,5cm dir.
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Örnek 2:

ġekil 2.7: Aynı yönlü kuvvetler

ġekil 2.7 de Ģiddetleri ve C merkezine uzaklıkları verilen kuvvetlerin bileĢkesinin C ye
uzaklığını bulunuz.
Çözüm:
R= P1 + P2 + P3 = 200 + 300 + 150 = 650 Kg

d

P1.a  P2 .b  P3 .c
R

d

200 x0, 70  300 x1,10  150 x1, 40
650

d  1,04m ‟dir.
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2.2. Kuvvet Çifti
2.2.1. Tanımı
Ters yönde, eĢit Ģiddette olan paralel kuvvetlere kuvvet çifti veya eĢlenik kuvvetler adı
verilir.
Bir cisme uygulanan kuvvet çiftinin bileĢkesi sıfırdır.
Kuvvet çifti cismi döndürmeye çalıĢır. Statik hâlde kalması gereken yapı kısımlarında,
kuvvet çifti doğacak Ģekilde yükleme yapmaktan çekinilmelidir.

ġekil 2.8: Kuvvet çifti

2.2.2. Momenti
Kuvvet çiftinin momenti dönme merkezinin her durumu için, kuvvetlerden biri ile
kuvvetler arasındaki uzaklığın çarpımına eĢittir.
Kuvvet çifti ve moment arasındaki iliĢki ise Ģöyledir;




Bir kuvvet çiftinin yerine, bulunduğu düzlemde veya ona paralel düzlemde etki
yapan, eĢit momente baĢka bir kuvvet çifti konulabilir yani; kuvvet çiftinin
düzlem üzerinde yeri değiĢtirilebilir.
Bir cisme; aynı veya ona paralel bir düzlemde birden çok eĢlenikler tesir ederse,
bunların yerine eĢlenik momentlerinin cebirsel toplamına eĢit olan kuvvet çifti
konulabilir.
Bir cisme birden çok eĢlenik etki yapar ve bunların cebirsel toplamı sıfır olursa,
cisim dengede demektir.

Örnek problem:
Pencereyi açmak isteyen bir kimse ispanyolet tutamağına 6 cm aralıklı olarak 250 gr.‟
lık kuvvet çifti uygulamaktadır. Döndürme momentini hesaplayınız.
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Çözüm:
250 gr.

=

0.25 Kg

M = c . P = 6 x 0,25 = 1,50 Kg.Cm dir.

2.3. Sistemlerin Moment Hesapları

ġekil 2.9: Kuvvet hesabı örneği

Örnek:
ġekilde 2.9‟ da gösterilen P kuvvetinin O noktasına göre momentini bulunuz.
Çözüm:
P1 = 15 kg
a = 30 cm
O noktasına göre moment = Kuvvet x Kuvvet Kolu
Mo = - P1 . a
Mo = - 15 x 30
Mo = - 450 kgcm bulunur.
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ġekil 2.10: Moment hesabı örneği

Örnek:
ġekil 2.10‟ da görülen cıvatayı sıkabilmek için uygulanması gereken kuvveti bulunuz.
Çözüm:
P = 520 Kg
a = 0,50 m ise,
MA = P x a
= 520 kg x 0,50 m
= + 260 Kgm‟ dir.

ġekil 2.11: Moment hesabı örneği

Örnek:
ġekil 2.11‟ de verilen sistemin dengede olabilmesi için P1 yükü kaç kg olmalıdır?
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Çözüm:
ΣMo = 0
ΣMo = - P1 . 0,2 + P2 . 4 = 0
ΣMo = -0,2 . P1 + 1000 . 4 = 0
ΣMo = -0,2 . P1 + 4000 = 0
0,2 . P1 = 4000

P1 

4000
0, 2

P1 = 20.000 kg = 20 t bulunur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda yükleme Ģekli ve ölçüleri verilmiĢ olan tek mesnetli basit kiriĢin dengede
olabilmesi için P1 yükünün mesnede olan uzaklığı (x) ne olmalıdır?

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Öncelikli olarak verilen yüklerin kiriĢi
nasıl döndürmeye çalıĢtıklarını
belirleyiniz.
 Kuvvetlerin saat yönüne göre yönlerini
tespit ediniz.
 Toplam yük ve toplam moment 0 (sıfır)
olacağından denge formülünde, yüklerin
mesnede olan uzaklıklarını ve yönlerini
dikkatli yazınız.
 Gerekli olan cebirsel toplamları yaptıktan
sonra x değerini bulunuz.

 Kuvvetlerin yönlerine dikkat ediniz.
 Kuvvetlerin birimlerine dikkat ediniz.
 Matematiksel iĢlem önceliğine dikkat
ediniz.
 Formülde yerlerine yazdığınız değerlerin
önüne gelen iĢaretlere dikkat ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütler

Evet Hayır

Öncelikli olarak verilen yüklerin kiriĢi nasıl döndürmeye çalıĢtıklarını
belirlediniz mi?
Kuvvetlerin saat yönüne göre yönlerini tespit ettiniz mi?
Toplam yük ve toplam moment 0 (sıfır) olacağından denge formülünde,
yüklerin mesnete olan uzaklıklarını ve yönlerini dikkatli yazdınız mı?
Gerekli olan cebirsel toplamları yaptıktan sonra x değerini buldunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Bir cisme etki eden unsurlardan bir tanesi de cismi düĢeyde veya yatayda
döndürmeye çalıĢan moment unsurudur.

2.

( ) Dönme merkezi ile kuvvet arasındaki uzaklığa kuvvet (kaldıraç) kolu denir.

3.

( ) Kuvvet ile kaldıraç kolunun toplamına, kuvvetin döndürücü etkisi veya statik
moment adı verilir.

4.

( ) Moment Z harfi ile gösterilir.

5.

( ) Bir cisim eğer hareket ediyorsa moment 0 (sıfır) demektir.

6.

( ) Bina taĢıyıcı elemanlarında toplam momentin 0 (sıfır) olması istenir.

7.

( ) Momentin hareket yönü saat yönünün tersinde oluyorsa + (pozitif) dönüĢlüdür.

8.

( ) Momentin iĢaretinin belirlenmesinde kuvvetin dönüĢ istikametine bakılır.

9.

( ) Varignom teoremine göre kuvvetlerin bir noktaya göre momentlerinin çarpımı
bileĢke kuvvetin momentine eĢittir.

10.

( ) Bir paralel kuvvetler sistemi bileĢkesinin herhangi bir dönme merkezine göre
momenti, aynı noktaya göre bileĢen momentlerinin cebirsel toplamına eĢittir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda ölçüleri verilen konsol A ve B cıvataları ile duvara bağlanmıĢtır;
1.

Konsolu etkileyen 150 Kg‟lık yükün A veya B ye göre oluĢturduğu momenti
hesaplayınız.

2.

Momentin oluĢturacağı kuvvet çiftinin A veya B deki etkilerini bulunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.

Anoktasına göre moment hesaplarken
kullandınız mı?

7.

M A = c . P formülünde size verilen C değeri ile bulduğunuz P

9.

Hayır

M A = c . P formülünü

6.

8.

Evet

Verilen değer ve kuvvetlerin durumuna göre kuvvet yönlerini
tespit ettiniz mi?
Gerekli olan birimleri metreye çevirdiniz mi?
Moment = Kuvvet x Kuvvet kolu temeline bağlı olarak
verilenleri yerlerine yazdınız mı?
150 Kg‟lık yükün oluĢturduğu moment değerini ve yönünü
doğru hesapladınız mı?
Bulduğunuz değerin birimini Kgm olarak yazdınız mı?

değerini yerine yazdınız mı?
Formülde yerine koyma iĢleminden sonra problemi çözdünüz
mü?
Bulduğunuz değerin birimini Kg yazdınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

27

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI

1

M A  0,95x150
M A  142,5Kgm

M A  c.P
M A  1,30 xP
1,30 xP  142,5
2

P

142,5
 109, 615Kg
1,30
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