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1. Üç tane tahta plakanın birbirlerine yapıştırılmasıyla 

yapılmış olan bir AB kirişi; şekildeki yüklemelere 
maruzdur. Kirişe ait boyutlar şekilde verilmiştir. 
Kirişin n-n kesitindeki herbir birleşme noktasının 
ortalama kayma gerilmesini bulunuz. 

 
 
 
 
 

2. Standart bir I profilden yapılmış 
kiriş iki tane 16×200mm’lik 
düzlem plaka ile civatalarla 
tutturularak takviyelenmiştir. 
18mm çaplı civatalardan, 
uzunlamasına her 120mm’de bir 

yerleştirilmiştir. Civatalara tatbik edilebilen güvenli kesme gerilmesinin 90MPa olduğu 
bilinmektedir. İzin verilen en büyük düşey kesme kuvvetini bulunuz. 

 
3. Şekilde gösterildiği için inşaat odunundan yapılmış 

bir kiriş 5kN’luk düşey kesme kuvvetine maruzdur. 
Uzunlamasına yerleştirilmiş olan çiviler arasındaki 
mesafe S=35mm ve herbir çivinin boyu 65mm’dir. 
Buna göre herbir çivideki kesme kuvvetini 
bulunuz. 

 
 
 
 

4.  4mm kalınlığındaki bir levha şekildeki gibi eğilmiş ve 
kiriş olarak kullanılmıştır. 12kN’luk düşey bir kesme 
kuvveti için; 
a.) A noktasındaki kayma gerilmesini, 
b.) Kirişteki maksimum kayma gerilmesini hesap 

ediniz ve kesitteki kayma gerilmesi dağılımını 
çiziniz. 

 
5.  Şekilde gösterilen kesite sahip kiriş V=12 kN’luk 

düşey kesme kuvvetine maruzdur. Buna göre; 
a) Kayma merkezinin yerini tespit ediniz, 
b) Kayma merkezine V=12 kN’luk kesme kuvvetinin 

uygulanması sonucunda ortaya çıkacak kayma 
gerilmesi dağılımını çiziniz. 
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6. Şekilde gösterilen kesite ve boyutlara sahip bir kiriş 

kesiti için; 
a.) Kayma merkezinin yerini tespit ediniz, 

Kayma merkezine V=35kN’luk bir düşey kesme kuvveti 
tatbik edilmektedir. Bu kuvvetin sebep olduğu kayma 
gerilmesi dağılımını çiziniz. 
 
 

 
 
 
 
7. Şekilde gösterilen kesite ve boyutlara sahip ince 

kesitli kirişte kayma merkezinin yerini tespit 
ediniz. 

 
 
 
 
 

8. Şekildeki konumda gösterilen ince duvarlı yarım silindirik 
kesitin düşey yük altındaki kayma merkezini bulunuz. Kiriş 
kesitinin et kalınlığı t’dir. 

 
 

 
 
 
9. Üniform bir AB kirişi için; 

a) A noktasındaki reaksiyon kuvvetini hesap 
ediniz, 

b) Elastik eğrinin denklemini türetin, 
c) A noktasındaki eğimi integrasyon metodunu kullanarak hesap ediniz 

 
10. Rijit bir DEF çubuğu D 

noktasından üniform AB 
çubuğuna kaynatılmıştır. 
Yükleme durumu şekilde 
gösterilmiştir. 

a) Kirişin elastik eğri denklemini, 
b) Kirişin orta noktası olan 

C’deki sehimi integrasyon 
metodunu kullanarak hesap 
ediniz. (E= 29×106 psi) 
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11. Üniform yayılı yüke maruz AC kirişi şekilde 

görülmektedir. 
a) Her bir destekteki reaksiyon kuvvetlerini, 
b) A ucundaki eğimi süperpozisyon metodunu 

kullanarak bulunuz. 
 
 
 
 
12. Şekilde gösterilen kiriş sistemi için 

singülarite fonksiyonunu kullanarak, 
a) A noktasından x kadar mesafede eğimi 

ve sehimi verecek ifadeleri türetiniz, 
b) D noktasındaki deplasmanı hesaplayınız. 

(E =200GPa, I=6.87×10-6 m4) 
 
 
 

 
 
 
13. İçi boş bir BC milinin iç ve dış çapları 

sırasıyla 90mm ve 120mm’dir. AB ve CD 
milleri ise içi dolu olup çapı d’dir. Şekilde 
gösterilen yükleme durumuna göre; 

a) BC milindeki maksimum ve minimum 
kayma gerilmelerini, 

b) AB ve CD millerinde müsaade edilen 
kayma gerilmesi 65MPa iken, bu millerin 
d çapının ne olması gerektiğini hesap 
ediniz. 

 
 

 
14. İç çapı 100mm, dış çapı 150mm olan içi boş 

bir mil bir motor ile jeneratör arasındaki 
bağlantıyı sağlamak için kullanılmaktadır. 
Müsaade edilen kayma gerilmesi 85MPa 
olduğuna göre, milin geçireceği maksimum 
torku;  

a) Mevcut dizayna göre, 
b) Aynı ağırlıkta içi dolu bir mile göre, 
c) İçi boş mil aynı ağırlıkta ve dış çapı 

200mm olduğunda hesap ediniz. 
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15. Düşey bir AD mili D noktasından yere sabitlenmiş 

ve şekilde gösterilen torklara maruzdur. Milin CD 
kısmına 44mm çapında bir delik açılmıştır. Mil 
çelikten yapılmış olup G=80GPa ise A ucundaki 
burulma açısını bulunuz. 

 
 
 

 
 
 
16. İki adet içi dolu çelik mil şekilde gösterildiği 

gibi dişliler vasıtasıyla birbirlerine 
bağlanmıştır. Her bir mil için G=80GPa ve 
müsaade edilen kayma gerilmesi 55MPa 
olarak bilindiğine göre; 

a) AB milinin A ucuna uygulanabilecek en 
büyük T0 torkunu hesap ediniz. 

b) AB miline T0 torkunun tatbik edilmesiyle 
milin A ucundaki dönmeyi hesap ediniz. 

 
 

 
 
17. Çelik bir mil ve alüminyum bir tüp sabit bir 

şekilde bağlanmış ve rijit bir disk ile şekilde 
gösterildiği gibi desteklenmiştir. Başlangıç 
gerilmesi sıfır olarak bilindiğine göre; çelik 
mil ve alüminyum tüp için müsaade edilen 
gerilmeler sırası ile 120MPa ve 70MPa iken, 
uygulanabilecek maksimum T0 torkunu 
bulunuz. (Çelik için G=80GPa, Alüminyum 
için G=27GPa) 

 
 
18. Bir elektrik motoru 600N.m’lik tork 

üretmekte ve ABCD alüminyum milini 
sabit hızla döndürmektedir. Alüminyum 
mil için G=26GPa olarak bilinmektedir. 
Bu mil B ve C kasnaklarına şekilde 
gösterilen torkları göndermektedir. 
Buna göre; 

a) B ve C arasındaki burulma açısını, 
b) B ve D arasındaki burulma açısını 

hesap ediniz. 
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19. Katı bir AB milinin çapı 45mm ve çelikten 

yapılmış olup G=77GPa, τall=80MPa’dır. CD 
kovanı ise pirinçten yapılmış olup G=38GPa, 
τall=50MPa’dır. 

a) Müsaade edilen gerilmeler geçilmeden ve CD 
bileziğindeki burulma açısı 0.375°’yi geçmeden 
A noktasına uygulanabilecek maksimum torku 
bulunuz. 

b) Bu tork neticesinde A ucundaki dönmeyi 
bulunuz. 

 
 
 

 
20. Katı bir AB ve BC silindirleri B noktasından 

birbirlerine A ve C noktalarından ise duvara 
bağlanmıştır. AB mili alüminyumdan yapılmış 
olup G=26GPa ve BC mili ise pirinçten yapılmış 
olup G=39GPa’dır. Şekildeki yükleme durumuna 
göre; 

a) Her bir destekteki reaksiyon kuvvetlerini, 
b) AB milindeki maksimum kayma gerilmesini, 
c) BC milindeki maksimum kayma gerilmesini 

hesap ediniz. 
 

 
 
 
21. Bir delik zımbası, D ucundan uygulanan 

600N’luk bir P kuvveti ile A 
noktasından plastik bir plakayı 
delmektedir. Ara bağlantı, katı ve 
silindirik BC mili ile sağlanmaktadır. 
Dizayn şartı olarak; plastik plakaya 
delicinin ilk temasından plaka 
delininceye kadar D noktasının yer 
değiştirmesi 15mm’yi geçmemesi 
istenmektedir. Buna göre; 

a) BC mili çelikten yapılmış ise ve 
G=77GPa, τall=80MPa iken BC 
milinin çapını, 

b) BC mili alüminyumdan yapılmış ise ve G=26GPa, τall=70MPa iken BC milinin çapını 
hesap ediniz. 
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22. Çelikten yapılmış olan içi boş bir mil 

elastoplastik kabul edilmekte olup G=77GPa 
ve τY=145MPa’dır. Milin iç yüzeyinde plastik 
bölge oluşuncaya kadar T torku yavaş yavaş 
artırılmakta ve plastik bölge oluştuğu anda 
tork kaldırılmaktadır. Buna göre; 

a) Maksimum artık kayma gerilmesinin 
dağılımını ve büyüklüğünü, 

b) Kalıcı burulma açısını bulunuz. 
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