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MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. Hafta) 

MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ 

Temel Kavramlar 

Bir mekanizmanın Kinematik Analizinden bahsettiğimizde, onun üzerindeki tüm uzuvların yada istenilen herhangi bir 

noktanın konum, hız ve ivme değerlerinin bulunmasıdır. Bu ders kapsamında sadece düzlemsel mekanizmalar ele alınacaktır. 

Öncelikle temel bazı kavramların bilinmesinde fayda vardır.  

 Konum: Bir rijit cismin (uzvun) veya cisim üzerinde bir noktanın verilmiş olan bir referansa göre yerinin 

belirlenmesidir. 

 Yörünge: Bir noktanın zaman içinde aldığı konumların referans düzleminde iz düşümüdür. 

 Yer Değişim: Referans eksenlerine göre, bir rijit cismin veya üzerinde bir noktanın konumunu değiştirmesidir. Yer 

değişim vektörel bir değer olup vektörün şiddeti uzunluktur (metre veya milimetre olarak ölçülür) 

 Hız: Bir cismin veya üzerinde bir noktanın zamana göre konumunu değiştirmesidir. Vektörel bir değer olup şiddeti 

metre/saniye olarak ölçülür. 

 İvme: Hızın zamana göre değişimidir. Vektörel bir değer olup şiddeti metre/saniye
2
 olarak ölçülür. 

 Açısal Hareketler: Eğer bir cismin hareketi doğrusal değilde dairesel ise bu durumda hareketler yerdeğişim olarak 

Dönme, hız olarak Açısal Hız, ivme olarak Açısal İvme şeklinde adlandırılır. Buna göre birimler; dönme için 

Radyan (devir de dönmeyi ifade eder), açısal hız için Radyan/Saniye (devir/saniye de açısal hız birimidir), açısal 

ivme için Radyan/Saniye
2
 dir (devir/saniye

2
 de ivme birimidir ama pek kullanılmaz).  

Açısal hareketlerde vektörel değerlerdir, yönü saatin yönünde yada tersi yönde şeklinde ifade edilir fakat vektör doğrusu 

olarak dönme eksenini gösterir. Bir düzlemde doğrusal hareketler i ve j vektörleri ile gösterilirse o düzleme dik vektör ise k 

vektörü olur. Buna göre açısal hareketler k vektörü ile çarpılır. Doğrusal hareketlerde yer değişim, hız ve ivme hepsi vektörel 

büyüklüktür. Eğer bu değerler için hareketin yönü belli değilse bir anlam ifade etmez. Hem büyüklüğü hemde yönü 

bilinmelidir. Bu durumda vektörel büyüklük olmuş olur. Vektörel büyüklüklerde hareketin ortaya çıkardığı etki hesaplanır. 

Etkisi içinde yönleri bilinmelidir.  

Vektör Matematiği 

Vektör Nedir? 
Mühendislikte hem sayısal değere, hem de yön bilgisine sahip fiziksel büyüklüklere ihtiyaç duyarız. Örneğin, mesafe, hız, 

ivme, kuvvet, ağırlık gibi kavramlar sayısal olarak birer büyüklükleri (şiddeti) vardır. Fakat bu büyüklüklerin yönü 

bilinmiyorsa bir anlam ifade etmeyecektir. Örneğin yerde duran bir kutuyu iki kişi 30 kgf uygulayarak çekmiş olsun. Eğer bu 

iki kişi yanyana bu kutuyu çekerse kutu 60 kgf ile çekilmiş olur. Ama bu iki kişi aralarında 180 derece açı ile zıt yönde 

çekerlerse kutu hareket etmez. Benzer şekilde 20 m/s hızla giden bir trenin içinde bir insan 5 m/s ile koşuyorsa gerçekte kişi 

25 m/s hızla gidiyor demektir. Ama trenin yönüne zıt yönde hareket ediyorsa 15 m/s hızla gidiyor demektir. Demekki bu tip 

büyüklükler hem sayısal değeriyle (şiddeti ile) hemde açısı ile ifade edilmelidir. İşte bu iki büyüklüğü aynı anda içinde 

barındıran ifadelere Vektör denir. Özetle; 

Vektör: Hem sayısal (büyüklük) hem de yön özelliğine sahip olan fiziksel niceliktir. Örneğin yer değiştirme, hız, ivme, 

kuvvet, momentum, ağırlık gibi.  

Skaler: Yönü olmayan fiziksel niceliktir. Örneğin kütle, sıcaklık, sürat gibi fiziksel nicelikler sadece bir sayı (ve tabi 

uygun bir birim ile) ile tarif edilebildikleri için skaler niceliklerdir. 

Vektörel nicelikler, örneğin A vektörü gibi koyu biçimle veya üzerinde ok ile    şeklinde gösterilir. Bir vektörün büyüklüğü 

     olarak gösterilir. Örneğin hız    vektörünün büyüklüğü yani sürati      şeklinde gösterilir. Benzer şekilde ok işareti 

kullanmadan koyu biçimdede ifade edilebilir.  

Koordinat Sistemleri 
Bir cismin konumunu tanımlamak için referans bir noktaya ve ona bağlı bir eksen takımına ihtiyaç duyarız. Eğer bu eksen 

takımı birbirine dik x,y,z eksenlerinden oluşuyorsa buna Kartezyen Koordinat Sistemi yada Dik Koordinat Sistemi denir. Bu 

koordinat sisteminde düzlemdeki herhangi bir nokta (x,y) sayı çifti ile ifade edilebilir. Böylelikle düzlem üzerindeki her 

noktayı sadece iki sayı ile karışıklığa meydan vermeden temsil edebiliriz. 

Dik koordinat sisteminin yanısıra, düzlemdeki bir noktayı temsil etmek için başka koordinat sistemleri de kullanılmaktadır. 

Bazen düzlemdeki bir noktayı belirlemek için bu noktayı başlangıç noktasına birleştiren bir doğru (r) ve bu doğrunun yatay 

eksenle (+x) arasındaki açıyı (θ) vererek de yapabiliriz. Bu şekilde tanımlanan koordinat sistemine Kutupsal (Polar) 

Koordinat Sistemi denir. Kutupsal koordinat sistemi bazı hareketli cisimlerin konumlarını belirlemede dik koordinatlara göre 

daha pratik olabilir. Örneğin düzlem üzerinde dairesel hareket yapan bir cismin hareketini kutupsal koordinatlar cinsinden 
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vermek oldukça faydalıdır çünkü dairesel hareket yapan bir cismin yarıçapı değişmeyeceğinden konumunu iki değişken 

yerine (r,θ) sadece θ açısı ile belirlemek mümkündür. 

Burada belirtilen eksenler 2 eksen (düzlemde) üzerinde tanımlanan koordinatlardır. Eğer üçüncü bir eksen olan z eksenide 

kullanılırsa, Kartezyen Koordinatlar (x,y,z) olur. İki boyutlu polar Kooordinatlar sistemi ise Silindirik Koordinatlara (r,θ,z) 

ve Küresel Koordinatlara dönüşür (r,θ,φ). Üçüncü eksenin dahil olduğu koordinatları bu derste kullanmayacağız. Tüm 

hareketler düzlemsel olacak.  

Düzlem üzerindeki bir noktanın kutupsal koordinatlardaki konumu (r, θ) biliniyor ise dik koordinat değerlerini (x,y) aşağıda 

şekilde gösterildiği şekilde bulabiliriz; 

  

Vektörlerin Bazı Özellikleri 
Vektörler içinde hem sayısal değerler hem de açısal değer bulunduğu için normal aritmetik işlemler yapılamaz. Aşağıda bu 

konuda vektörlerin bazı özellikleri ve aritmetik işlemleri anlatılmıştır.  

Buraya eklemeler yapılacak 

Mekanizmalarda Konum Analizi 

Bir mekanizmanın kinematik analizi yapılırken ilk olarak üzerindeki uzuvların yada noktaların istenen her zaman diliminde 

konumları tespit edilir.  
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Örnek 1 
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