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2.1. Biri pirinç diğeri ise çelik olan iki çubuk C 

noktasından birbirine bağlanmışlar ve bu iki 
çubuk A ve B noktalarından rijit bir destekle 
desteklenmişlerdir. Şekilde gösterildiği gibi 
yüklenen sistemde Eç=200GPa ve 
Ep=105GPa’dır.  

a) A ve E’deki reaksiyonları, 
b) C’deki sapmayı bulunuz. 

Cevap: a) RA= 62.8 N          ; RE= 37.2 N 
b) δC= 0.0463 mm 

 
 
 
2.2. 4ft boyundaki bir beton direk, herbiri ¾ inç çapında 

çelik çubuklar tarafından takviye edilmiştir. Eç=29×106 
psi, αç=6.5×10-6/°F ve Eb=3.6×106 psi, αb=5.5×10-6/°F 
olduğu bilindiğine göre, sıcaklık 80 °F yükseltildiğinde 
çelikte ve betonda meydana gelen normal gerilmeyi 
bulunuz. 

Cevap: σç=-1.888 ksi, σb=53.6 psi 
 
 
 

2.3. AB çubuğu pirinçten yapılmış olup 
Ep=15×106 psi, αp=11.6×10-6/°F ve CD 
çubuğu alüminyumdan yapılmış olup 
Ea=10.1×106 psi, αa=13.1×10-6/°F’dır. 
Sıcaklık 60°F iken iki çubuğun uçları 
arasındaki mesafe 0.02 inç olduğu 
bilindiğine göre, 

a) Sıcaklık 180°F’a yükseltildiğinde heriki 
çubuktaki normal gerilmeyi, 

b) Bu anda AB çubuğunda meydana gelen 
deformasyonu bulunuz. 

Cevap: a) σa=4444.4 psi, σp=9999.9 psi    b) δAB=0.008 inç 
 
 

2.4.  BC ve DE bağlantılarının her ikiside 
çelikten yapılmıştır. (E=29×106 psi) ½ 
inç genişliğinde ve ¼ inç 
kalınlığındadır. 
a) Şekilde gösterildiği gibi rijit AF 

elemanına P=600 lb’luk kuvvet 
uygulandığında her bağlantıya gelen 
kuvveti hesaplayınız. 

b) A noktasındaki sapmayı 
hesaplayınız. 

Cevap: a) FBC=1000 lb, FDC=400 lb 
b) δA=2.21×10-3 inç 
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2.5. Rijit CDE çubuğu E noktasından bağlanmış ve 

30mm çaplı BD pirinç silindiri ile desteklenmiştir. 
Sıcaklık 20°C iken 22 mm çaplı çelik bir çubuk 
delikten geçirilmiş ve bu çubuk güvenli ve rahat bir 
şekilde bir somun tarafından monte edilmiştir. 
Pirinç silindirin sıcaklığı 50°C ye yükseltildiği 
zaman çelik çubuğun sıcaklığı 20°C de tutulmuştur. 
Sıcaklık değişiminden önce hiçbir gerilme olmayan 
sistemde, pirinç silindirdeki gerilmeyi hesaplayınız. 
(Eç=200 GPa, αç=12×10-6/°C ve Ep=105GPa, 
αp=18.8×10-6/°C)  

Cevap: a) σp=40.3 MPa 
 
 

2.6. 12 inç boyundaki pirinç tüp 1¼ 
inç dış çapa ve 1/8 inç et 
kalınlığına sahiptir. Bu tüpün 
uçları bir mengenenin çeneleri 
arasında herhangi bir basınca 
maruz kalmaksızın şekilde 
görüldüğü gibi tutturulmuştur. 
Tüpe şekilde gösterildiği gibi 
P=42kips ve Q=36kips 

büyüklüğünde yükler uygulanmaktadır. E=15×106psi olduğu bilindiğine göre, 
a) A ve D noktalarında oluşan reaksiyon kuvvetlerinibulunuz, 
b) Tüpün BC parçasının uzamasını hesap ediniz. 

Cevap: a) RA=16 kips            , RD=10 kips                       b) δBC=15.69×10-3 inç 
 
 
 
2.7. İki katı silindirik çubuk B noktasında birbirlerine 

bağlanmışlar ve şekilde görüldüğü gibi yüke maruz 
bırakılmışlardır. AB çubuğu çelikten yapılmış olup 
Eç=29×106 psi iken BC çebuğu pirinçten yapılmış 
olup Ep=15×106 psi’dir.  

a) Çubuktaki toplam deformasyon miktarını, 
b) B noktasının sapmasını bulunuz. 

Cevap: a) δ=0.0353 inç              b) δB=0.00146 inç 
 
 
 

 
 
2.8. 250mm uzunluğunda bir çubuk 15×30 

mm dikdörtgen kesitlidir. Bu, iki tane 
5mm kalınlığında alüminyum tabaka 
ve aynı kalınlıkta alüminyum 
tabakalara lehimlenmiş pirinç bir 
tabakadan oluşmuştur. Çubuğa 
P=30kN büyüklüğünde merkezi bir 
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kuvvet tatbik edilmiş olup Ea=70GPa ve Ep=105GPa olduğu bilinmektedir; 

a) Alüminyum tabakadaki normal gerilmeyi, 
b) Pirinç tabakadaki normal gerilmeyi hesaplayınız. 

Cevap: a) σa=-57.1 MPa       b) σp=-85.7 MPa 
 
 
2.9.  Homojen kesitli bir çubuk 120cm 

boyundadır. Tam ortasından bir mil 
geçirilen bu çubuk 2000 dev/dak. ile 
dönmektedir. Malzeme üzerindeki gerilmeyi 
ve toplam şekil değiştirme miktarını 
bulunuz. 
(E=2×106kg/cm2  γ= 7.8×103kg/cm2) 

Cevap: a) σmax=627.8 kg/cm2       b) δ=0.25 mm 
 
 

2.10.Şekilde gösterilen ve üç kısımdan 
oluşan çubuk dairesel kesitlidir. 
Çubuk uçlarından ankastre olarak 
mesnetlendikten sonra 30°C 
ısıtılmaktadır. Çubuğun bakır ve 
çelik kısımlarındaki gerilmeleri 

hesap ediniz. 
(Eç=2×106 kg/cm2 , αç=125×10-7/°C ve Eb=1×106 kg/cm2 , αb=165×10-7/°C)  

Cevap: a) σç=800 kg/cm2 , σb=-460 kg/cm2  
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