
 

1. Bir cisim üzerine iki kuvvet etki ediyor. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?  

(a) Kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönlü ise sistem dengededir. (b) Sistem üzerine etki eden net tork sıfır ise sistem 

dengededir. (c) Kuvvetler cisim üzerinde aynı noktaya etki ediyor ise sistem dengededir. (d) Cisme etki eden net kuvvet ve 

net torkun ikisi de sıfır ise sistem dengededir. (e) Cisim üzerine birden fazla kuvvet etki ettiği için sistem dengede olamaz. 

 

2. 20𝑘𝑔 kütleli 4𝑚 uzunluğundaki bir kalas iki destek üzerinde dengede durmaktadır. Desteklerden biri kalasın sol ucunda 

diğeri ise sağ ucundan 1𝑚 uzaktadır. Kalas üzerine sağ ucuna yakın destek tarafından uygulanan tepki kuvvetinin 

büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?  

(a) 32.0 N (b) 45.2 N (c) 112 N (d) 131 N (e) 98.2 N � 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Problem 1: 

Sırıkla yüksek atlama yapan bir sporcu, 29,4 N ağırlığındaki bir sırığı aşağıdaki şekilde gösterildiği 

gibi, sırığı kaldıran eliyle yukarıya doğru 𝑈 kuvvetini ve öteki eliyle de aşağıya doğru 𝐷 kuvvetini 

uygulayarak dengede tutmaktadır. Sırığın ağırlık merkezinin ortada olduğunu kabul ederek, 𝑈 ve 𝐷 

kuvvetlerinin büyüklüklerini bulunuz. (cvp: U=88,2N ve D=58.8N) 

 

 
Problem 2: 

Şekildeki göstergeler 𝐹!! = 380𝑁 ve 𝐹!! = 120𝑁’ u göstermektedir. Taşıyıcı tahtanın ağırlığını 

ihmal ederek, kadının ayağının kadının kütle merkezinden ne kadar uzakta olduğunu bulunuz. 

Kadının boyu 2𝑚’ dir. (cvp: 1,52m) 

 

 

 

	



Problem 3: 

Bir adam eğilerek 200 N ağırlığındaki bir cismi, şekilde gösterildiği gibi, sırtı yatay durumda 

olacak şekilde kaldırıyor. Omurgaya üçte iki oranındaki bir noktada bağlı olan sırt kası, sırtın 

durumunun korunmasını sağlar. Bu durumda, omurga ile bu kas arasında 120’lik bir açı vardır. 

Şekil (b)’deki modeli kullanarak ve adamın vücudunun üst kısmının ağırlığını 350N alarak, sırt 

kasındaki gerilme kuvvetinin büyüklüğünü (T) ve omurgadaki sıkıştırma kuvvetinin büyüklüğünü  

(R) bulunuz. (cvp: T=2705,5N, Rx=2646.4N ve Ry=-12.5N) 

 

 
 

Problem 4: 

Bir adam 50𝑁  ağırlığındaki bir küreyi elinde tutmaktadır. Adamın ön kolu yatay 

konumdadır. Biceps kası bağlantı 3𝑐𝑚, küre ise 35𝑐𝑚 uzaktadır. Biceps kası tarafından 

önkola uygulanan yukarı yönlü kuvvetin ve üst kol tarafından ön kola uygulanan aşağı 

yönlü kuvvetin büyüklüklerini belirleyiniz. Ön kolun ağırlığını ihmal ediniz. 

 

 
 

	

	



Problem 5: 

Şekilde gösterilen kolun ağırlığı 41.5𝑁’dur. Yer çekim kuvveti kola A 

noktasında etkimektedir. Kolu bu konumda tutabilmek için, deltoid 

kasındaki 𝐹!  kuvvetinin ve omuz tarafından humerusa (üst-kol kemiği) 

uygulanan 𝐹! kuvvetinin büyüklüklerini belirleyiniz. 

 

 

 

 

 

Problem 6: 

İki işçi, Sam ve Joe, 7.6m uzunluğunda ve 450N ağırlığında bir kalası şekilde gösterildiği gibi 

taşımaktadırlar. Her iki işçi tarafından kalasa uygulanan kuvvetleri belirleyiniz. 

 

 

 

 

Problem 7: 

Şekildeki göstergeler 𝐹!! = 380𝑁 ve 𝐹!! = 120𝑁’ u göstermektedir. Taşıyıcı tahtanın ağırlığını ihmal 

ederek, kadının ayağının kadının kütle merkezinden ne kadar uzakta olduğunu bulunuz. Kadının boyu 

1.65𝑚’ dir. 

 

 

	

	



 

Problem 8: 

𝑚! = 2,5 𝑘𝑔 kütleli ön kolu ve taşıdığı 𝑚! = 4 𝑘𝑔 kütleli kitabı 

statik dengede tutabilmek için, iki başlı kol kasının (biceps kası) 

uygulaması gereken kuvvetin büyüklüğünü, 𝐹!, hesaplayınız. (cvp: 

FB 470.9N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem 9: 

İnsan başı dik pozisyonda iken, başın kütle merkezi tam olarak ana dayanak 

noktasının (atlantooksipital eksen) üzerinde değildir. Bu nedenle, başı dik konumda 

tutabilmek için ensenin gerisindeki kaslar bir kuvvet uygulamalıdır. Anlatılan 

sebepten dolayıdır ki sınıfta uyuduğunuzda başınız öne düşer J.  Şekilde verilen 

bilgileri kullanarak kasların uygulaması gereken 𝐹! kuvvwtini ve dönme noktasının 

başa uyguladığı 𝐹  kuvvetini bulunuz. (cvp: Fm=25N ve F=75N 

 

	

	



Problem 10: 

50kg kütleli bir kadın şekildeki gibi ayak uçları ve elleri üzerinde yatay olarak durmaktadır. 

a) Zeminin kadının ayak uçlarına uyguladığı toplam kuvvet olan FP kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır?  

b) Zeminin kadının ellerine uyguladığı toplam kuvvet olan Fr kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır?  

c) Kadın push-up yapmak suretiyle her seferinde vücudu ile zemine değip geri yükseliyor. Her push-up'ta kadının kütle merkezi (KM) 

25cm yer değiştiriyor ise, kadının her her push-up için harcadığı enerjiyi bulunuz.  

 

 
 

 

Problem 11: 

Bir adam ayak ucunda durduğu zaman, ayağın aldığı pozisyon ve bunun mekanik eşdeğeri yandaki şekilde 

gösterilmiştir. Burada T Archilles tendonunun, R ise tibianın ayağa uyguladığı kuvvetlerdir. Adamın ağırlığı 

700N ise ve adam tek ayak üstünde duruyorsa; 

(a) T kuvvetinin büyüklüğünü bulunuz. 

(b) R kuvvetinin büyüklüğünü bulunuz. 

(c) Θ açısının büyüklüğünü bulunuz.	

 
 
 

 	


