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3.1. Silindirik bir AB rotu L=6 ft boyunda ve 1.25 inç çapındadır. 

Yumuşak çelikten yapılmış olan bu rot elastoplastik olup E=29×106 
psi ve σy=36 ksi  dir. Rotun A ucu δm kadar aşağıya ininceye dek bir 
P kuvveti uygulanmaktadır. Kuvvetin maksimum değerini ve kuvvet 
kaldırıldıktan sonra rotun daimi uzamasını; 
a.) δm=0.125 inç 
b.) δm=0.250 inç   değerleri için hesaplayınız. 

Cevap:  a.) 44.2 kips.   ;    0.0356 inç.      b.) 44.2 kips.   ;   0.1606 inç. 
 
 
 
 
 
3.2. Silindirik bir AB rotu L=5 ft boyunda ve 0.75 inç çapındadır. Yumuşak 

çelikten yapılmış olan rot için E=29×106 psi ve σy=36 ksi olarak 
verilmiştir. Rota P gibi bir kuvvet uygulanıp kaldırıldığında δp daimi 
uzaması meydana gelmektedir. P’nin maksimum değerini ve maksimum 
δm değerini hesaplayınız. 

δp değerleri; a.) 0.1 inç b.) 0.2 inç 
Cevap:  a.) δm=0.1744 inç   b.) δm=0.2744 inç  
 

 
3.3. Bir ABC rotu AB ve BC gibi iki tane silindirik parçadan 

meydana gelmiştir. Yumuşak çelikten yapılmış olan bu rot 
elastoplastik kabul edilmekte olup E=200GPa ve 
σy=250MPa dır. Rota P kuvveti tatbik edilmiş ve sonra 
kaldırılmış olup neticede δp=2mm daimi uzama meydana 
gelmiştir. P’nin maksimum değerini ve maksimum δm 
değerini bulunuz. 

Cevap: 176.7 kN  ;  3.84 mm 
 
 
3.4.  AB rotu herbiri 8inç boyunda ve 3inç2 kesit alanında olan AC ve 

CB gibi iki parçadan oluşmaktadır. AC parçası yumuşak çelikten 
yapılmış olup E=29.106 psi ve σy=36 ksi . CB parçası yüksek güç 
çeliği olup E=29.106 psi ve σy=50 ksi’ dir. Şekilde gösterildiği 
gibi C noktasından P yükü uygulanmaktadır. 
a.) Çeliklerin her ikisininde elastoplastik olduğu kabul edilerek C 

noktası için Yük-Uzama diyagramını çiziniz. 
b.) Eğer P yükü kademeli olarak sıfırdan 243kips’e kadar artırılır 

ve tekrar sıfıra azaltılırsa C’deki maksimum sapmayı, herbir 
parçadaki maksimum gerilmeyi ve C’deki daimi uzama 
miktarını hesaplayınız. 

 
Cevap: b.) δm=12.41×10-3 inç ↓  ;  σAC=36ksi   ,  σCB=-45ksi  ;  δp=1.241×10-3 inç ↓ 
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3.5. 300mm boyunda 20×50mm dikdörtgen kesitli bir 

çubuk, herbiri 6mm kalınlığında yumuşak çelikten 
yapılmış iki katmandan ve bunlara yapışık olan 8mm 
kalınlığında temperlenmiş çelikten yapılmış merkez 
katmandan oluşmuştur. Bu komposit çubuk şekilde 
gösterildiği gibi P büyüklüğünde merkezi bir eksenel 
yüke maruz bırakılmıştır. Her iki çelikte elastoplastik 
kabul edilmekte olup E=200GPa yumuşak ve 
temperlenmiş çelikler için akma gerilmeleri sırasıyla 
250MPa ve 690MPa olarak verilmiştir. Komposit 
çubukların Yük-Uzama diyagramlarını çiziniz. Bu 
diyagramları kullanarak P’nin maksimum değerini, 
herbir katmandaki maksimum gerilmeyi ve P kademeli 
olarak sıfırdan δm deformasyonu meydana gelene kadar 
artırılıp daha sonra tekrar sıfıra düşürüldüğünde 
çubuklardaki daimi uzamayı; 
a.) δm=0.621mm 
b.) δm=1.242mm    iken hesaplayınız. 

Cevap: a.) 316kN ; 250MPa ; 414MPa ; 0.1476mm b.) 426kN ; 250MPa ; 690MPa; 0.603mm 
 

 
3.6. Rijit ABC çubuğu AD ve BE gibi iki tane 

bağlantı ile desteklenmiştir. Bu 
bağlantılar 1.5×0.52 inç dikdörtgen 
kesitli olup yumuşak çelikten yapılmıştır. 
Elastoplastik kabul edilen bu elemanlar 
için E=29.106 psi ve σy=36ksi’dir. Q  
büyüklüğünde bir kuvvet B’den tatbik 
edilmekte ve kademeli olarak sıfırdan 
50kips’e kadar artırılıp daha sonra  tekrar 
sıfıra düşürülmektedir. A=2ft olarak 
biliniyorsa;  
a.) Heriki bağlantıdaki normal 

gerilmenin değerini ve B noktasının 
maksimum sapmasını bulunuz., 

b.) Herbir bağlantıdaki artık gerilmeyi ve B noktasının son konumunu bulunuz. 
Cevap: a.) 0.0314inç ; σAD=36ksi ; σBE=25.3ksi b.)5.59×10-3inç ; σAD=-1.500ksi;σBE=4.50ksi 
 
 
3.7. Uzunluğu L olan üniform bir çelik çubuğun kesit 

alanı A’dır. Bu çubuk rijit desteklere bağlanmış 
olup 70°F sıcaklıkta gerilmesizdir. Elastoplastik 
kabul edilen çelik çubuk için E=29.106 psi ve 
σy=36ksi dir. α=6.5×10-6/°F olarak biliniyorsa; 
a.) Sıcaklık 300°F’a çıkartıldıktan sonra çubuktaki 
gerilmeyi bulunuz. 
b.) Sıcaklık tekrar 70°F’a indirildikten sonra oluşan artık gerilmeyi bulunuz. 

Cevap: a.) –36ksi  ;  b.) +7.36ksi 
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3.8. Bir ACB çelik çubuğu rijit desteklere 

bağlanmıştır ve 25°C’de gerilmesizdir. Çelik 
elastoplastik kabul edilmekte ve E=200GPa 
σy=250MPa olduğu bilinmektedir. Çubuğun 
heriki parçasından da sıcaklık 150°C’ye 
yükseltilmiştir.α=11.7×10-6/°C olduğu 
biliniyorsa; 
a.) Çubuğun heriki parçasındaki gerilmeyi 

hesaplayınız. 
b.) C noktasının sapmasını bulunuz. 

Cevap: a.) σAC=-150MPa  ;  σCB=-250MPa     ,    b.) 106.9μm→ 
 
 

3.9.  Yumuşak çelikten yapılmış olan AB 
çubuğu 1250mm2 lik kesit alanına sahiptir. 
Elastoplastik olduğu kabul edilen bir çubuk 
E=200GPa ve σy=280MPa sahiptir. F 
kuvveti sıfırdan 600kN’a kadar kademeli 
olarak artırılmış ve tekrar sıfıra 
düşürülmüştür.  
a.) C noktasındaki daimi sapmayı bulunuz. 

b.) Çubuktaki artık gerilmeyi bulunuz. 
Cevap: a.) 40μm→   ;   b.) –40MPa 
 
 
3.10.Rijit bir ABC çubuğu BA ve CE gibi iki 

bağlantı ile desteklenmiştir. Yumuşak 
çelikten yapılmış olan bu çubuklar üniform 
ve 40×8mm dikdörtgen kesitlidir. 
Elastoplastik kabul edilen çubuklar için 
E=200GPa ve σy=250MPa’dır. B 
noktasından tatbik edilen Q büyüklüğünde 
bir kuvvet kademeli olarak sıfırdan artırılmış 
ve B’nin sapması 0.840mm’ye ulaştığında 
tekrar sıfıra düşürülmüştür. a=0.9m ise; 
a.) Herbir bağlantıya gelen normal 

gerilmelerin değerini ve Q’nun 
maksimum değerini hesaplayınız. 

b.) B noktasının en son yerini ve herbir 
bağlantıdaki artık gerilmeyi bulunuz. 
(Basma kuvvetleri nedeniyle 
bağlantılarda meydana gelecek burkulmaları dikkate almayınız.) 

Cevap: a.) 204kN ; σBD=-250MPa ; σCE=+233MPa  
b.) +0.0377mm ; σBD=+17.44MPa ; σCE=+10.47MPa 

 
 

Y. Doç. Dr. Recep Güneş 


