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Bir basit makine sisteminde kuvvet kazancı – kuvvet ilişkisi 

- Kuvvet kazancı artarsa kuvvet azalır. 
- Kuvvet kazancı azalırsa kuvvet artar. 

Kuvvet Kazancı  

Makaralarda yükün kuvvete bölünmesi ile bulunur.  

Kaldıraçlarda kuvvet kolunun uzunluğunun yük kolunun uzunluğuna bölünmesi ile bulunur. 

Eğik düzlemde uzunluğun yüksekliğe bölünmesi ile bulunur. 

Çıkrıklarda büyük silindirin yarıçapının küçük silindirin yarıçapına bölünmesi ile bulunur.  

Makaralarda kuvvet kazancı: 

 

Sabit makaralarda kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur. 

Hareketli makaralarda kuvvet kazancı her zaman vardır. 

Palangalarda kuvvet kazancı yükü yukarı çeken ip sayısına eşittir. 
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Kaldıraçlarda kuvvet kazancı: 

 

DİKKAT!!! 

Kaldıraçlarda  

Kuvvet desteğe yaklaşırsa kuvvet kazancı azalır. Başka bir ifade ile kuvvet kolu uzunluğu arttırılırsa 
kuvvet kazancı azalır. 

Kuvvet destekten uzaklaşırsa kuvvet kazancı artar. Başka bir ifade ile kuvvet kolu uzunluğu azalırsa 
kuvvet kazancı azalır. 

Yük desteğe yaklaştırılırsa kuvvet kazancı artar. Başka bir ifade ile yük kolu kısaltılırsa kuvvet kazancı 
artar. 

Yük destekten uzaklaştırılırsa kuvvet kazancı azalır. Başka bir ifade ile yük kolu kısaltılırsa kuvvet kazancı 
azalır. 
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,Eğik Düzlemde Kuvvet Kazancı: 

 

DİKKAT!!! 
Eğik Düzlemde uzunluk artarsa kuvvet kazancı artar. Kuvvet azalır. Enerji ve İş değişmez. 
Eğik Düzlemde uzunluk azalırsa kuvvet kazancı azalır. Kuvvet artar. Enerji ve İş değişmez. 
DİKKAT!!! 
EĞİK DÜZLEMLERDE YÜKSEKLİK VE UZUNLUK DEĞİŞİRSE YAPILAN İŞ DEĞİŞEBİLİR. 
 

Çıkrık Kuvvet Kazancı: 
 

 

En fazla kuvvet kazancına sahip çıkrık seçilmek isteniyorsa x en küçük y en büyük olmalıdır. 
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Vida Kuvvet Kazancı: 

Vida adımı küçük vidalarda kuvvet kazancı fazladır. Çünkü vidanın dönerek aldığı yol daha fazladır. 

Vida adımı büyük vidalarda kuvvet kazancı azdır. Çünkü vidanın dönerek aldığı yol daha azdır. 

 

Aynı malzemeden yapılan ve Eşit boydaki A, B ve C vidaları için En fazla kuvvet kazancı A vidasındadır. Çünkü dönerek 
aldığı yol daha fazladır. Yol arttıkça kuvvet azalır. Yapılan iş değişmez. 

Aynı çubuğun üzerine 2mm , 4 mm ve 6 mm aralıklarla bir ipin sarıldığını düşünün. Hangi ip daha fazla dolanır? 

  

En uzun ip 11 kez sarılmış olan x çubuğuna ait olur, en kısa ip ise 3 kez sarılmış x çubuğuna ait olur.  

Bu yüzden en az vida adımına sahip olan vida için yol en uzun kuvvet en azdır. Yani kuvvet kazancı en büyüktür. 

 

 


