
MEKANİK ANABİLİMDALI 
MUKAVEMET-1 UYGULAMA PROBLEMLERİ 

UYGULAMA:005                                                                                                                                     SAYFA:1    
 
 
5.1. Şekilde verilen gerilme durumunu dikkate alarak, 

koyu renkli üçgen elemanın eğik yüzeyinde 
meydana gelen normal ve kayma gerilmelerini 
bulunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
5.2. Şekilde verilen gerilme durumu için asal 

düzlemleri ve asal gerilmeleri bulunuz. 
 
 
 
 

 
5.3. P=150 lb’lik bir kuvvet ABD koluna D 

ucundan yatay olarak tesir etmektedir. 
AB parçasının çapının 1.2inç olduğu 
bilinmektedir; 
a.) H noktasında meydana gelen normal 

ve kayma gerilmelerini bulunuz, 
b.) H noktasındaki asal düzlem 

üzerindeki asal gerilmeleri bulunuz. 
 
 

 
 
5.4. Şekildeki düzlem gerilme hali için ; 

a) Asal düzlemleri ve asal gerilmeleri, 
b) Bu eleman saat tersi yönünde 30° 

döndürüldüğünde gerilme bileşenlerini 
bulunuz, 

c) Bu gerilme haline ait Mohr dairesini 
çiziniz 

 
 

 
 
5.5. Şekilde gösterilen iki 

düzlem gerilme durumunun 
süperpozisyonu sonucu 
oluşan düzlem gerilme hali 
içi asal düzlemleri ve asal 
gerilmeleri bulunuz. 
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5.6. Şekilde gösterilen gerilme durumu için maksimum 

kayma gerilmesini; 
a) σz=0 
b) σz=+60Mpa 
c) σz=-60MPa   iken hesaplayınız. 

 
 
 
 

5.7. 80×120mm dikdörtgen kesitli iki 
ağaç eleman şekilde gösterildiği gibi 
tutkalla bağlanmıştır. Bağlantı yerine  
uygulanabilen maksimum gerilmeler 
sırasıyla; 400kPa gerilme (bağlantıya 
dik) ve 600kPa kesme (bağlantıya 
paralel) gerilmeleridir. Uygulanabilen 
en büyük eksenel P yükünü bulunuz. 

 
 
 
5.8. Yandaki şekilde 60°’lik rozetler 

kullanılmıştır. Yüzeyde bulunan Q 
noktasındaki şekil değiştirmeler; ε1=40μ , 
ε2=980μ , ε3=330μ olarak bulunmuştur. 
Buna göre Q noktasındaki; 
a.) εx, εy ve γxy şekil değiştirme 

bileşenlerini, 
b.) Asal şekil değiştirmeleri, 
c.) Maksimum kayma şekil değiştirmesini 

(ν=0.29 için) 
d.) Bu şekil değiştirme hali için Mohr 

dairesini çiziniz. 
 
 

5.9. Komponent bir malzemenin yüzeyinde 
şekilde gösterildiği gibi rozet kullanılarak 
şekil değiştirmeler aşağıdaki gibi hesap 
edilmiştir; ε1=+110μ  ,  ε2=+212.5μ  ,  
ε3=+240μ 
a.) Rozet düzlemindeki asal şekil 

değiştirmelerin büyüklüğünü ve yönünü, 
b.) Maksimum kayma şekil değişimini 

hesaplayınız 
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5.10.Çapı 36mm olan ve çelikten yapılmış bir mil için akma 

gerilmesi 250MPa verilmiştir. Maksimum kayma 
gerilmesi kriterini kullanarak; P=200kN iken T torkunun 
büyüklüğünü bulunuz. 
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