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1.1. Üst kısmı bakır, alt kısmı çelik olan bir çubuğa eksenel 

P = 10 ton’luk bir kuvvet tesir etmektedir. En kesit 
alanı A=20cm2 ve elastisite modülleri Eb=1.106 kg/cm2, 
Eç=2.106 kg/cm2 olduğuna göre her iki malzemedeki 
gerilmeleri hesap ediniz. (Çubuk ağırlıklarını ihmal 
ediniz.)  

Cevap: σb=100 kg/cm2 ; σç=-400 kg/cm2 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Mafsallı bir çubuk bileşiminin C noktasında 

P= 5 ton’luk bir yük asılı bulunmaktadır. AC 
çubuğu Alüminyum, BC çubuğu Çelikten 
imal edilmiştir. Her iki çubuğun malzemesi 
için emniyet gerilmesi aynı σem= 1500 
kg/cm2’dir. Çubuklar için gerekli kesit 
alanları ve C noktasının yatay ve düşüy 

deplasmanlarını bulunuz. (Ea=0.7×106kg/cm2 , Eç=2×106kg/cm2) 
Cevap: AAC=1.73 cm2 ; ABC=2.44 cm2 ; δy=2.6mm ; δd=5mm 
 
1.3. Şekildeki hiperstatik sistem P=2 ton’luk kuvvetin 

etkisi altındadır. α=30° ve L1=0.6 m’dir. BD 
çuğundaki toplam uzamayı bulunuz. (AB = BC  ;  
A1=A2=A3=2 cm2 ) 

Cevap: δBD= 0.13 mm 
 

 
 
 
 
1.4.  Şekildeki bağlantıda ABC bağlantısının üst 

kısmı 3/8 inç kalınlıkta plakadan, alt kısmı ise 
1/4 ,nç kalınlıkta plakadan oluşmaktadır. 
Epoksi reçine kullanılaraküst kısımla alt kısım 
B noktasında birbirlerine tutturulmuştur. 
A’daki pimin çapı 3/8 inç iken C’deki pimin 
çapı 1/4 inçtir.  
a) A pimindeki kesme gerilmesini  
b) C pimindeki kesme gerilmesini 
c) ABC bağlantısındaki en büyük normal 

gerilmeyi 
d) B yüzeyindeki ortalama kesme gerilmesini 
e) C bağlantısının taşıma gerilmesini 

bulunuz. 
Cevap: τA=6790 psi ; τC=7640 psi ; σA=2290 psi ; τB=171.4 psi ; σC= 6000 psi 
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1.5. Çekme deneyinden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Yük(kN) 15 30 40 50 55 60 65 70 75 80 82 80 70 

Uzama(mm) 0.05 0.094 0.127 0.157 1.778 2.79 3.81 5.08 7.62 12.7 16.0 19.05 22.9 

Deney numunesinin; 
İlk boydaki çapı: 19 mm. 
Kopma anındaki çapı: 16.49 mm. 
Başlangıç uzunluğu: 100 mm. 
Kopma anındaki boyu: 121 mm. olarak tespit edilmiştir. a) elastisite modülünü, b) yüzde 
uzamayı, c) kesit alanındaki yüzde daralmayı, d) kompadaki nominal gerilmeyi, e) kopmadaki 
gerçek gerilmeyi, f) gerilme dayanımını bulunuz. 
Cevap: a) 112GN/m2 ; b) %21 ; c) %24.7 ; d) 247MN/m2 ; e) 328 MN/m2 ; f) 289 MN/m2 
 
1.6. Biri pirinç diğeri çelik olan iki dairesel çubuk birlikte 30kN’luk yükle kesilmeye 

zorlanıyor. Çubuklar için gerekli çapı, a) tek kesme hali, b) çift kesme hali için bulunuz. 
Malzemelerin emniyetli kesme gerilmeleri (σem)p= 50 MN/m2, (σem)ç= 100 MN/m2 
olarak verilmiştir. 

Cevap: a) 27.6 mm ; 19.5 mm, b) 19.5 mm; 13.8 mm 
 
1.7. İki ağaç plaka, her ikiside 15mm 

kalınlığında ve 200mm genişliğindedir. 
Bunların şekilde gösterildiği gibi yuva 
bağlantıları tutkalla yapılmıştır. Tutkalın 
ortalama kayma gerilmesi 900 kPa olarak 
verilmiştir. 4kN’luk eksenel yüke 
dayanabilmesi için gerekli d uzunluğunu 
hesap ediniz.  

Cevap: d=42.3 mm 
 
1.8. Şekildeki bağlantı sisteminde 

50 kN’luk bir çekme kuvveti 
iletilmektedir. Civatanın çapı 
15 mm olarak bilindiğine 
göre; 

a) Civatadaki kesme 
gerilmesini, 

b) Düz plakadaki gerilmeyi, 
c) Çatal uçlu plakadaki gerilmeyi bulunuz. 
Cevap: a) τbolt= 141.5 MN/m2 ; b) σplate=166.7 MN/m2 ; c) σforked=83.3 MN/m2 

 
1.9. Şekilde görülen perçin bağlantısı F=9000 

daN’luk bir yük ile zorlanmaktadır. 
a) F yükünden dolayı perçinlere gelen 

kesme gerilmesini, 
b) F yükünün meydana getirdiği 

momentin etkisi ile perçinlerde oluşan 
kesme gerilmelerini, 

c) Perçinlere gelen kesme gerilmelerinin 
maksimum olduğu perçin hangisidir ve 
değeri nedir bulunuz. (d=20 mm) 
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1.10. Deformasyonu ihmal edilebilen rijit yatay 
bir çubuk üç düşey çubuğun yardımı ile 
tavana asılı ve P=6 tonluk  bir kuvvetle 
yüklenmiş bulunmaktadır. 1 çubuğu bakır 
ve kesit alanı 1 cm2, 2 çubuğu çelik ve 
kesit alanı 1.5 cm2, 3 çubuğu alüminyum 
ve kesit alanı 2 cm2 olduğuna göre 
çubuklardaki gerilmeleri hesaplayınız. 
(Eb=1×106kg/cm2, Eç=2×106kg/cm2, 
Ea=0.7×106kg/cm2). 

Cevap: σb=110 kg/cm2, σç=2270 kg/cm2, 
σb=1240 kg/cm2  
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