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2.1 VEKTÖRLER 

Bildiğimiz en sade büyüklük olan sayı bir skalerdir ve mekanikte bunun 
bir birimi vardır. Skalere örnek olarak cismin yoğunluğu gösterilebilir. 
Sadece skaler sayılarla mekanik problemler tam olarak ele alınamaz. O 
nedenle buna ilave olarak bir de vektör tanımına ihtiyaç vardır. Bir vektör 
şiddet, doğrultu ve yön belirtir. Mukavemete ise, vektöre ilave olarak 
ondan bir mertebe ötede olan tansör kavramı ile tanışılacak.  

Şimdi tekrar vektörlere geri dönelim. Şekil (2.1a) da görülmekte olan F 
vektörünün doğrultusunu bir doğru, yönünü bir ok, şiddetini de okun 

boyu belirler. Bu vektörün doğrultusu AB .doğrusudur. Yönü ise A nok-
tasından B noktasına doğrudur. F vektörünün zıt yönlüsü -F  ile göste-

rilir ve buradaki )(  işareti sadece yön değişikliğini belirtir, yoksa vek-

törler skaler büyüklüklerde olduğu gibi artı ya da eksi değer almazlar 
(Şekil 2.1b). Bir F vektörünün şiddeti ya F  ya da F ile simgelenir. 

Vektörlere bir örnek olarak kuvveti sayabiliriz. Aynı skaler büyüklük-
lerde olduğu gibi vektörün de bir birimi vardır. Vektörler, özellikleri iti-
bariyle ve tanımladıkları fiziksel büyüklükler bakımından serbest vektör, 
kayan vektör, sabit vektör ve birim vektör biçiminde sınıflandırabilir.  

 Serbest vektör, yönü ve şiddeti korunmak şartıyla uzayda serbest-
çe hareket ettirilebilir. Buna bir örnek olarak, ileride anlatılacak 
kuvvet çiftinin moment etkisi verilebilir.  

 Kayan vektör kendisi ile aynı doğrultu üzerinde olmak koşulu ile 
istenilen herhangi bir noktaya uygulanabilir. Statikteki kuvvetler 
kayan vektörlerdir. Bunların kayan vektörler olduğunu, süperpo-
zisyon ve denge ilkesi yardımıyla kolayca göstermek mümkündür. 
Bunun için Şekil (2.2a) daki rijit cismin A noktasına etki eden F 
kuvvetini ele alalım. Şimdi denge ilkesi hatırlanırsa, F kuvvetiyle 
aynı tesir çizgisi üstünde duran ve cismin içinde yer alan bir B 
noktasına yönleri ters, şiddetleri F  olan iki kuvvet Şekil (2.2b) 

de görüldüğü gibi yerleştirilebilir. Daha sonra süperpozisyon ilkesi 
kullanılarak, denge halindeki, A noktasındaki F kuvveti ile B 
noktasındaki -F  kuvveti kaldırılabilir. Böylece A noktasına etki 

eden F kuvveti aynı cisim içinde, F ile aynı doğrultu üstünde yer 
alan B noktasına taşınmış olur (Şekil 2.2c).  

 Sabit vektör etki noktası sabit olan bir vektördür ve yeri değiştirile-
mez.  

 Birim vektör ise boyu birim olan vektördür. λ  ile gösterilecek birim 
vektör için iki bağıntı yazılır,  



 

 

 10  STATİK ve MUKAVEMET 

  x y z  = + +λ i j k  (2.1) 

   2 2 21 x y z  = + +  (2.2) 

Birim vektörün Şekil (2.3) de görülmekte olan bileşenleri (2.1) de 
ifade edildiği gibidir. (2.2) ise birim vektörün boyu ile ilgili koşuldur. 
Kartezyen ),,( zyx  takımında pozitif eksenler yönünde birim vektör-

leri sırası ile i, j, k dir. Buna göre zyx  ,,  de Şekil (2.3) de görül-

düğü gibi λ  vektörünün sırası ile bu i, j, k birim vektörleri yönünde 
bileşenleridir.  

Bir vektör, seçilmiş olan koordinat takımında iz düşümleri cinsinden, 

 x y zF F F= + +F i j k  (2.3) 

biçiminde yazılır (Bakınız Şekil 2.4). Burada xF , yF  ve zF  sözü edilen 

vektörün ),,( zyx  eksenleri üzerindeki bileşenleri ya da iz düşümleridir. 

(2.3) deki F vektörün şiddeti F ile gösterilirse; Şekil (2.4) den,  

  cos , cos , cosx y zF F F F F F  = = =  (2.4) 

yazılır. (2.4) e göre F vektörünün şiddeti, 

 
2 2 2

x y zF F F F= + +   (2.5) 

dir. F vektörünün yönünü işaret eden birim vektör Fλ  yi hesaplamak 

için, F vektörünü kendi boyuna ( )F=F  bölmek gerekir. Şöyle ki; 

► F =
F

λ
F

      ya da      F F
=

F
λ  (2.6) 

Şekil (2.5) de görüldüğü gibi Fλ  ile F vektörlerinin yönü aynı olup, 

sadece boyları farklıdır. 1F =λ  olduğuna göre Fλ  yi uygun bir sabitle 

çarparsak F yi bulabiliriz. İşte bu sabit ise (2.6) dan görüldüğü gibi F dir. 
Eğer F vektörünün yönü ve şiddeti belli ise, o zaman F vektörü, 

 FF=F λ  

biçiminde hesaplanabilir. 

 
2.2 VEKTÖREL TOPLAMA VE ÇIKARTMA 

Vektör cebri, mekanikte ağırlıklı olarak üç boyutlu problemlerde kulanı-
lır. Bu eserde de belli ölçüde vektörel işlemlere gereksinim duyulduğu 
için bu konuda sınırlı bir bilgi verilecektir. Skaler büyüklüklerin kendi 


