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Şekil 1 

Problem 1. Şekil 1’deki kesitin A noktasındaki normal gerilme değeri 
50 MPa olduğuna göre: 

a. Kesite etkiyen M momentinin şiddetini hesaplayınız. 
b. Tarafsız eksenin konumunu hesaplayınız. 
c. En büyük ve en küçük gerilme değerlerini hesaplayınız. 
d. Gerilme dağılımını çiziniz. 

  

 
Şekil 2 

Problem 2. Şekil 2’deki kesitin çekirdek bölgesini hesaplayınız. 

  

 
Şekil 3 

Problem 3. Şekil 3’teki kesitin A noktasına 2 kN’luk bir basınç kuvveti 
etkidiğine göre: 

a. Kesitte oluşan en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplayınız. 
b. Tarafsız eksenin konumunu hesaplayınız. 
c. Gerilme dağılımını çiziniz. 

  

  
Şekil 4a 

 
Şekil 4b 

Problem 4. Şekil 4a’daki 3 m’lik biri konsol kirişe, q yayılı ve P tekil 
yükleri etkimektedir. Kiriş kesiti Şekil 4b’deki gibidir. Kirişin B noktasında 
oluşan kesit tesirlerine göre kiriş kesitinde yer alan: 

a. G noktasındaki normal gerilme ve kayma gerilme değerlerini, 
b. D noktasındaki normal gerilme ve kayma gerilme değerlerini, 
c. E noktasındaki normal gerilme ve kayma gerilme değerlerini 

hesaplayınız. 
d. Kirişin normal gerilme ve kayma gerilmesi dağılımlarını çiziniz. 

  



 

 
Şekil 5a 

 
Problem 5. AD yatay şaftı, D noktasında bir ankastre mesnete 
bağlanmıştır ve gösterilen burulma momentlerine maruzdur. CD 
kısmında 44 mm çapında bir delik açılmıştır. Tüm şaft çelikten imal 
edilmiştir. A kesitindeki bağıl dönme açısı 0.0403 rad olduğuna göre: 

a. Çeliğin kayma modülünü hesaplayınız. 
b. B kesitindeki bağıl dönme açısını belirleyiniz. 
c. C kesitindeki bağıl dönme açısını belirleyiniz. 

 
Şekil 5b 

 

  

 
Şekil 6 

Problem 6. BC şaftı, iç ve dış yarıçapları, sırasıyla 90 mm ve 120 mm olan 
boşluklu bir şafttır. 

a. BC şaftındaki en büyük ve en küçük kayma gerilmelerini, 
b. AB ve CD şaftlarının emniyet kayma gerilmesi 65 MPa 

olduğuna göre, bu şaftların d çapını belirleyiniz. 

  

 

Şekil 7a 
 

 
Şekil 7b 

Problem 7. Şekil 7’deki bağlantıda perçin çapı 16 mm, perçinlerin 
emniyetle taşıyabileceği normal gerilme 550 MPa, kayma gerilmesi ise 
190 MPa’dır. Çubuk elemanının emniyetle taşıyabileceği normal gerilme 
390 MPa, kayma gerilmesi ise 130 MPa’dır. Buna göre emniyetle 
taşınabilecek en büyük P kuvvetini hesaplayınız. 

 


