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4.1. 20 mm çapında alüminyum bir çubuğu P=30kN’luk 

kuvvet ile standart gerilme testi uygulanmaktadır. 
E=70GPa ve ν=0.35 olduğu bilindiğine göre; 
a.) 150 mm’lik mastar uzunlukta, rotun eksenel uzaması 

ne olur? 
b.) Rotun çapındaki değişme ne olur? 

 
Cevap: a) 0.205mm     b) –9.55μm. 
 
4.2. Deney plastiğinden yapılmış 20mm çapında bir rot 

P=6kN büyüklüğünde standart gerilme testine tabi 
tutulmaktadır. Bu yük altında 150mm olan ilk boyda; 
14mm uzama ve çapta 0.85mm azalma gözlenmektedir. 
Malzemenin elastisite modülünü ve poisson oranını 
bulunuz. 

 
Cevap: E=2.05 Gpa     ν=0.456 
 
4.3. Bir AD alüminyum rot, bir kovana şekilde 

gösterildiği gibi takılmış ve rotun 12inç’lik 
kısmına 6000psi hidrostatik basınç 
uygulanmaktadır. E=10.1×106psi ve ν=0.36 
olarak biliniyorsa: 
a.) AD rotunun toplam boyundaki değişimi 
b.) Rotun ortalama çapındaki değişimi 

hesaplayınız. 
 
Cevap: a) 5.13×10-3inç.     b) –0.570×10-3inç. 
 
4.4. 160mm yüksekliğinde ve 120mm çapında pirinçten yapılmış silindirik 

bir blok, okyanusun içerisinde basıncın 75MPa olduğu derinlikte 
(yaklaşık yüzeyden 7500m aşağıda) tutulmaktadır. E=105GPa ve 
ν=0.35 olarak biliniyorsa;  
a.) Bloğun boyundaki değişimi  
b.) Bloğun çapındaki değişimi 
c.) Bloğun hacmindeki değişimi hesaplayınız. 

 
Cevap: a) Δl=-0.03428 mm     b)Δd=-0.0257mm     c) ΔV=1162.92mm3 
 

4.5. Bir titreşim söndürme ünitesi, şekilden görüldüğü 
gibi iki tane sert lastik bloğa bağlanmış AB plakası 
ve bunların bağlandığı rijit desteklerden 
oluşmaktadır. AB plakasına P=6kips büyüklüğünde 
bir kuvvet uygulanmakta ve bu yükün sebep olduğu 
δ=1/16 inç’lik yer değiştirme meydana gelmektedir. 
Kullanılan lastiğin rijitlik modülünü (G) 
hesaplayınız. 

 
Cevap:  2.50 ksi 

1.5 in.

12 in. 

15 in. 

6 in. 

4 in. 

1.25 in. 

1.25 in. 
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4.6. Bir plastik blok şekilden görüldüğü gibi rijit bir desteğe bağlanmış 

ve bunun üstüne de dik konumda  bir plaka bağlanmıştır. Plakaya 
240kN’luk bir P yükü uygulanmaktadır. Kullanılan plastik için 
rijitlik modülü G=1050MPa ise plakanın yer değiştirme miktarını 
hesaplayınız. 

 
Cevap:  1.190mm ↓ 
 

 
 
4.7. 6ft boyunda, 12inç çapında ve 1/2 inç et kalınlığında bir çelik 

boru kolon gibi kullanılacak olup 300kips’lik bir merkezi 
eksenel yüke maruz kalacaktır. Bu yük altında; 
a.) Borunun boyundaki değişimi, 
b.) Borunun dış çapındaki değişimi, 
c.) Borunun et kalınlığındaki değişimi hesaplayınız. 

Çelik için: E=29.106psi ,  G=11.2×106psi 
 
Cevap: a) Δl=-0.0412 inç     b)Δdd =2.06×10-3 inç 

 c) Δt=3.949×10-3 inç 
 
 
 
4.8. Yarıçapı R1=10mm olan bir A rotu, iç çapı R2=25mm olan 

bir tüpe rijitlik modülü G=12MPa ve 80mm boyunda içi 
boş silindirik bir plastik vasıtasıyla takılarak titreşim 
söndürme düzeneği oluşturulmuştur. A rotunun en fazla 
2.5mm’lik yer değiştirmesine neden olacak en büyük P 
kuvveti ne olur? 

 
Cevap: 16.46kN 
 
 

4.9. Şekilde gösterilen çelik blok bütün yüzeylerinde 
üniform bir basınca maruzdur. AB kenarındaki 
boy değişimi -1.2×10-3inç ise; 
a.) Diğer iki kenardaki uzunluk değişimlerini 

hesaplayınız. 
b.) Bloğun yüzeylerine tesir eden P basıncını 

bulunuz. 
c.) Şekilde gösterilen çelik blok P=180MPa’lık 

hidrostatik basınca maruzken hacimdeki 
değişimi hesaplayınız. E=200GPa , ν=0.29 

 
Cevap: a) δy=-600×10-6 inç  ,  δz=-900×10-6 inç    b) P=20.7 ksi    c) ΔV=-218 mm3  
 
 
 

6 ft

300 kips 

2 in 

3 in 4 in 
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4.10.Çapı 9 inç olan bir daire, kalınlığı t=3/4 inç 

olan gerilmesiz alüminyum bir plakaya 
çizilmiştir. Daha sonra σx=12 ksi ve σz=20 
ksi’lik normal gerilmelere neden olan 
kuvvetler plakanın kenarlarına 
uygulanmıştır. E=10×106psi ve ν=1/3 ise; 
a.) AB çapının boyundaki değişimi 
b.) CD çapının boyundaki değişimi 
c.) Plakanın kalınlığındaki değişimi 
d.) Plakanın hacmindeki değişimi hesaplayınız. 

 
Cevap: a.) δBA=4.8×10-3inç;  b.) δCD=14.4×10-3inç;  d.) δt=-0.800×10-3inç;  d.) ΔV=0.180inç3 
 
 
4.11.Boyutları 20×20×50mm olan blok şekildeki gibi rijit 

bir oyuğun içine zorlanma olmaksızın kurulmuştur. 
Oyuğun y-ekseni doğrultusundaki boyutu bloğun 
boyutlarından 1.10-4cm x-ekseni doğrultusundaki 
boyutu 1.7×10-4cm kadar büyüktür. Blok z-ekseni 
doğrultusunda rijit bir levha yardımıyla F gibi bir 
kuvvet yükleniyor; 
a.) Bloğun y-ekseni doğrultusundaki yüzeyinin oyuk 

yüzeyi ile temas etmesi için gerekli F1 kuvvetini 
bulunuz, 

b.) Bloğun x-ekseni doğrultusundaki yüzeyinin, 
oyuk yüzeyi ile temas etmesi için gerekli F2 
kuvvetini ve y-ekseni doğrultusundaki gerilmeyi 
bulunuz, 

c.) z doğrultusunda F2 kuvvetinin uygulanmasıyla 
meydana gelecek çökme değerini bulunuz. 

 
Cevap: a) F1=300daN  ,   b) F2=457.5daN  ;  σy=-13.125daN/cm2  ,  c) εz=-2.2×10-4 
 
 
4.12.Boyutları aynı olan bakır ve çelik iki blok rijit bir kanala 

şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Üzerindeki rijit bir plaka 
vasıtasıyla düşey doğrultuda beraber şekil değiştirmeye 
zorlanmaktadır. Düşey doğrultudaki birim şekil değiştirme 
εz bilindiğine göre bu iki malzemede meydana gelen 
gerilmeleri bulunuz. 

 
Cevap: 
 
 
 
 
 
 
 

15 in.
15 in.
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4.13.Şekilde boyutları verilen silindir, çapı 

2(d0-d)=0.1mm fazla olan bir başka 
silindirik oyuğa yerleştiriliyor. Silindirin 
yan yüzünün oyuğun iç yüzüne değmesi 
için üstten silindire ne kadarlık bir σ0 
gerilmesi tatbik edilmelidir. Bu halde 
silindir boyunda ne kadarlık bir kısalma 
meydana gelir. 

 
Cevap: σ0=3333daN/cm2  ;  Δlz=-0.066cm 
 
 
4.14.Boyutları a,b,c olan bir dikdörtgenler prizması elastisite 

modülü E, poisson oranı ν olan bir elastik malzemeden 
yapılmıştır. Bu prizma aynı boyutlardaki rijit bir oyuğa 
yerleştirilmiştir. Prizma üstten rijit bir plaka vasıtasıyla F 
kuvveti ile sıkıştırılıyor. Eksen takımı şekildeki gibi 
seçildiyse Δlz çökmesini bulunuz. (a=b=2cm, c=2.5cm, 
F=150daN, E=2000daN/cm2, ν=0.3) 

 
Cevap: Δlz=-3.48×10-3cm 
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