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5.1 DÜZLEMDE SERBESTLİK DERECESİ 

İki boyutlu uzayda hiç bir şekilde bağı olmayan yani serbestçe hareket 
edebilen bir cisim için serbestlik derecesi tanımını araştıralım. Cevaplan-
dırılması gereken ilk soru; "Düzlemde bir cismin konumunu belirleye-
bilmek için birbirinden bağımsız kaç tane koordinat değerine gerek 
vardır?". Bunun için ),( yx  koordinat takımı içinde yer alan Şekil (5.1) 

deki levha üzerinde örneğin bir P1 ),( 11 yx  noktasının koordinatlarının 

bilinmesi, levhanın konumunun belirlenmesi için yetersiz kalır. Çünkü 
levha için P1 noktasının sabitlenmiş olması, onun bu nokta etrafında 
dönmesine bir engel teşkil etmez. O nedenle, levhanın konumunun tam 

olarak belirlenebilmesi için P1 noktasının yanı sıra keyfi bir 21PP  doğ-

rultusunun ya da kısaca 12  gibi bir açının verilmiş olması gerekir. Sonuç 

olarak levhanın içinde bulunduğu düzlemde konumunu tam olarak 
belirlemek için bilinmesi gereken üç koordinat sayısı ),( 11 yx  ve 12  dır. 

Yani, düzlemde levhanın serbestlik derecesi 3 tür ),,( 1211 yx  ve o 

nedenle levhanın dengesini araştırırken sağlatılması gerekecek denge 
denklemi sayısı da üç olmalıdır. Serbestlik derecesinin genel anlamı: 

 1 1,x y  : 2 adet öteleme serbestliği 

 12  : 1 adet dönme serbestliği 

dir. İlerideki paragraflarda bu bilginin denge denklemeleriyle ilişkisi 
kurulacak.  

Cismin bağ (mesnet) koşullarından anlaşılması gereken, yukarıdaki üç 
büyüklükten hangilerinin tutulu ya da serbest bırakıldığının tanımlan-
masıdır. Örneğin sadece ),( 11 yx  tutuluysa, 1P  noktası dönmeye açık 

demektir. Tabii ),,( 1211 yx  serbestlikleri arasından birini ya da bazılarını 

serbest bırakarak veya hiç birini serbest bırakmayarak 1P  noktasında 

farklı bağ koşulları tanımlanabilir. Doğal olarak farklı mesnet tipleri, 
bağlı oldukları noktalarda, karşılıklı etkileşim nedeniyle cisme birbirle-
rinden farklı bağ kuvvetleri uygulayacaklardır. 

 

5.2 RİJİT CİSMİN DENGESİ 

Eğer bir rijit cisme etkiyen bütün dış kuvvetler sonuçta sıfıra eşdeğer bir 
kuvvet sistemi oluşturuyorsa, ya da dış kuvvetler sıfır kuvvetkuvvet 
çiftine indirgenebiliyorsa, denge oluşur. O zaman, 
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denklemleri sağlanır. Bu iki denklemin anlamını aşağıda yorumlanmıştır. 

   i =F 0  : İzdüşüm denge denklemi olup, rijit cismin hiç bir 
doğrultuda öteleme yapmadığını ifade eder. 

 i =M 0  : Bu koşul moment denge denklemi olup, incelenen 

rijit cismin hiç bir keyfi doğrultu etrafında dönme-
diğini ifade eder.  

Düzlemsel cismin serbestlik derecesi üç olduğuna göre, dengesi incelene-
cek bir rijit cisim üstünde üç skaler denge denklemi yazılabilir. Eğer 
Şekil (5.2a) daki rijit cisim dengede ise; cisim keyfi eksenler doğrultu-
sunda öteleme yapmaz ve düzlemine dik doğrultuda bir nokta etrafında 
dönmez. Bundan da anlaşılacağı gibi üç denge denklemi yazılır. Bu denk-
lemler ihtiyaca bağlı olarak aşağıda belirtildiği gibi üç farklı biçimde 
kullanılabilir. Şöyle ki: 

 Bu açıklamayı destekleyen ve akla ilk gelen denge denklemleri, 
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 olabilir. Burada A cisim üstünde keyfi bir noktadır.  

 Fakat (5.2) yazılabilecek tek denklem cümlesi değildir. Örneğin, (5.2) 
de 0yF =  yerine Şekil (5.2b) de görüldüğü gibi cismin bir B nokta-

sında moment denge denklemi yazılabilir. O zaman denklem takımı, 
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 olur. Yalnız bu durumda AB hattı y ekseninden farklı bir doğrultuda 
olmalıdır (Şekil 5.1b).  

 Ya da istersek, Şekil (5.2c) de görüldüğü gibi A ve B noktalarına ek 
olarak cismin üstünde bir de C noktası seçip, daha sonra bu üç nokta 
üstünde moment denge denklemleri yazılırsa, 
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 olur. Eğer (5.4) den yararlanılarak cismin dengesi araştırılacaksa, dik-
kat edilmesi gereken husus; A, B, C noktaları aynı doğru üzerinde 
olmamalıdır ( Bakınız Şekil 5.2c).  

SERBEST CİSİM DİYAGRAMI (SCD): Bir rijit cisimde denge durumunu 
incelemeye başlamadan önce bu rijit cisme ait bir serbest cisim diyagramı 
(SCD) çizilir ve üstünde cisme etki eden bütün kuvvetler ölçeksiz olarak 
gösterilir. Bu eserde yazım kolaylığı bakımından hep "SCD" kısaltma-
sından yararlanılacaktır.  

 

SCD çizilirken izlenecek yol: 

 İncelenecek cisim; bağlarından ve gerekiyorsa, diğer cisimlerden 
ayrıklaştırılır. 

 Bağlarından ayrılan cismin SCD da bilinmeyen her bir bağ kuvveti 
fiziki koşulla uyumlu bir doğrultuda gösterilir. Başlangıçta yönü 
tamamen keyfi bir biçimde seçilir. 

 Eğer varsa, diğer cisimlerin uyguladıkları kuvvetler de belirtilir. 
Bunlarda etki tepki kuralına sadık kalınacak biçimde başlangıçta 
keyfi yönlerde seçilir. 

 Bilinen dış kuvvetler; şiddet, yön ve doğrultuları ile çizilir. 

 Cismin boyutları SCD da belirtilir. Bunlar daha sonra gerektiğinde 
moment dengesi hesabında kullanılır. 

Örneğin Şekil (5.3a) da üzerinde bir adam oturan bankın SCD Şekil 
(5.3b) de çizilmiştir. Burada hesaplara girecek kuvvet vektörleri BW , 

1W , 2W  doğrudan belli dış kuvvetler olup, fizik problemdeki gerçek 

doğrultuları göz önünde tutularak bankın SCD çizilir. Zeminden bankın 
ayaklarına etkiyen tepki kuvvetleri olan 1F , ..., 4F  ancak hesaplar sonucu 
belirlenir.  

Başlangıçta bilinen kuvvetler: 

 BW  : Bankın kendi ağırlığı 

 1W , 2W  : Adamın ağırlığının banka uyguladığı etki kuvvetleri  

Başlangıçta bilinmeyen kuvvetler: 

 1F , ..., 4F  : Tepki kuvvetlerinin yönleri başlangıçta tamamen keyfi 

olarak seçilir ve SCD üstünde işaretlenirler. Hesaplar 
sonucu eğer bu tepki kuvvetleri içerisinde bazıları nega-
tif işaretli bulunursa, bunun anlamı, o kuvvetler için 
başlangıçta seçilmiş olan yönlerin gerçekte fizik prob-
lem için diğer yönde olacağıdır. 
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