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 Gerilme
•

İlk olarak kesit alanı küçük alanlara böldüğümüzü düşünelim.

•

Böldüğümüz bu alanı daha küçük ve daha küçük bir boyuta
düşürdüğümüzde, malzemenin özelliklerine ilişkin iki varsayım
yapacağız.

1. Malzeme homojendir. (Malzeme içerisinde boşlukların olmadığını kabul
edelim)
2. Malzeme kusursuzdur. (Malzeme içerisinde çatlak, dislokasyon v.b. hata
olmadığını kabul edelim)
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 Normal Gerilme (s)
DA kesit alanına DİK etki eden kuvvetin yoğunluğuna normal gerilme denir. s
(sigma) ile sembolize edilir.

şeklinde ifade edilir.

Ancak herhangi bir noktadaki gerilme
ortalama gerilmeye eşit olmayabilir. Fakat
gerilme dağılımı şu bağıntıyı sağlar:
www.garipgenc.com

Page 3

 Ortalama Normal Gerilme (sort)

 Eksenel yüklü bir çubuğun kesit alanı üzerinde etkili
olan ortalama gerilme dağılımını belirleyelim. Kesit,
çubuğun uzunlama eksenine dik olan kesittir ve
çubuk prizmatik olduğu için kesitlerin tümü uzunluğu
boyunca aynıdır.
 Çubuk malzemesinin hem homojen hem de
izotropik olması koşuluyla, yani hacmi boyunca
aynı fiziksel ve mekanik özelliklere sahiptir ve tüm
yönlerde aynı özelliklere sahiptir.
 Bu durumda yük P, çubuğa ekseni boyunca
uygulanır. Kesit alındığı zaman, uzunluğu boyunca
eşit olarak deforme olacaktır.
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 Saint-Venant Prensibi:

 Konsantre tekil bir kuvvetten dolayı meydana gelen gerilmeler
uygulama noktasından yeterince uzak kesitlerde uniform hale gelir.
 Bununla birlikte ileride çözeceğim problemlerde bu ilkenin
çözümlere etkisi ihmal edilecektir. Bilgi amaçlı bu prensibe burada
değinilmiştir.
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 Örnek:
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Şekildeki çubuğun genişliği 35 mm ve kalınlığı 10 mm'dir. Gösterilen yüklemelere
tabi tutulduğunda çubuktaki max. ortalama normal gerilmeyi belirleyiniz.

AB bölgesi için:

BC bölgesi için:

CD bölgesi için:

Normal kuvvet diyagramı
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En büyük yük, BC bölgesinde oluşmaktadır. (NBC = 30 kN)

Bu nedenle; en büyük ortalama normal gerilme çubuğun bu bölgesi içinde görülür.
(çubuğun kesit alanı sabit olduğu için)

BC bölgesi için keyfi düzlem kesitinde
oluşan gerilme dağılımı
www.garipgenc.com

 Örnek:
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80 kg'lık lamba, AB ve BC çubukları tarafından desteklenmektedir. AB'nin çapı 10
mm ve BC'nin çapı 8 mm ise, her bir çubukta ortalama normal gerilmeyi
belirleyiniz.

Ortalama normal gerilme:

Çubuğun AB kesitine etki eden ortalama normal gerilme
dağılımı.
www.garipgenc.com
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 Örnek:

Şekildeki silindir, gst = 490 lb / ft3'lük özgül ağırlığa sahip olan çelikten imal
edilmiştir. A ve B noktalarına etki eden ortalama basma gerilmelerini
belirleyiniz.

Ortalama normal gerilme:

Not: 1 foot = 12 inc.
www.garipgenc.com
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Şekildeki AC kirişine 3kN’luk dikey kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvetin uygulandığı
x mesafesini belirleyerek, düz destek C'de oluşan ortalama basma gerilmesinin AB
bağlama çubuğunda oluşan ortalama çekme gerilmesine eşit olmasını sağlayınız.
Çubuk 400 mm2'lik bir kesit alanına sahiptir ve C'deki temas alanı 650 mm2'dir.

3. Denklem için: (sT)AB = (sC)C

bulunur

2. Denklemden
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 Kesme/Kayma Gerilmesi (t)
DA kesit alanına teğet etki eden kuvvetin yoğunluğuna
kayma gerilmesi denir. t (tau) ile sembolize edilir.
Burada iki kayma gerilmesi bileşeni var,
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 Ortalama Kesme/Kayma Gerilmesi (tort)
 Kayma gerilmesinin nasıl gelişebileceğini göstermek
için, şekildeki gibi bir çubuğa F kuvveti uygulandığını
düşünelim. F kuvveti yeterince büyükse, çubuk
malzemesinin deforme olmasına ve AB, CD düzlemleri
boyunca kesilmesine neden olabilir.
 Çubuğun desteksiz orta bölümünü kesit olarak
düşünürsek, bu kesitin dengede olması için her bir
tarafa V = F/2 kesme kuvvetinin uygulanması
gerektiğini görebiliriz.
 Bu kesme kuvvetini geliştiren her kesit alan üzerinde
dağılmış olan ortalama kesme gerilmesi,

Not: Kesit üzerinde oluşan kesme gerilmesi dağılımı için
yapılan detaylı incelemeler, bu denklem tarafından
öngörülenden
daha
büyük
kesme
gerilmelerinin
malzemede meydana geldiğini ortaya koymaktadır.
www.garipgenc.com
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Dolayısı ile;

 Böylece dört kesme gerilmesinin eşit büyüklüğe sahip olması ve
elemanın zıt köşelerinde birbirine doğru olması gerekir. Buna
kesmenin tamamlayıcı özelliği denir. Bu durumda cisim saf
kesme işlemine maruzdur .
www.garipgenc.com

 Tekli Kesme gerilmesi
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 Çiftli Kesme gerilmesi

𝐶𝑖𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤: 𝐴 = 𝜋𝑟 2

Not: Üstteki levhada sağa doğru olan F
kuvvetini a-b çizgisinin bulunduğu yarı silindirik
yüzeydeki tepki kuvveti dengeler. Alttaki F
kuvvetini ise c-d çizgisinin olduğu yarı silindirik
yüzeydeki tepki kuvveti dengeleyecektir.

www.garipgenc.com

Not: A levhasına gelen F kuvveti sağdaki
civatanın e-f kısmından (yarı silindirik alan) ve
civatayı aynı yönde çeker. e-f kısmından
civataya gelen F kuvveti üst levhanın a-b
kısmından, alt levhanın c-d kısmından
dengelenecektir.
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 Bağlantılardaki Yatak Gerilmeleri
 Civatalar, perçinler ve pimler bağlantı (temas)
noktalarında veya yatak yüzeylerinde gerilmeler
meydana getirirler.
 Yüzeye etki eden kuvvetlerin bileşkesi pime etki
eden kuvvete eşit ve zıt yöndedir. Yüzeye etki eden
ortalama kuvvetin şiddeti yatak gerilmesi olarak
adlandırılır.

𝜎𝑏
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 Örnek:
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A'daki 20 mm çaplı pim ve kirişi destekleyen B'deki 30 mm çaplı pimdeki
ortalama kesme/makaslama gerilmesini belirleyiniz.

A pimi için:

Çiftli Kesme gerilmesi var
www.garipgenc.com
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B pimi için:

Tekli Kesme gerilmesi var

Ortalama Kesme gerilmesi:
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 Örnek:
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Ahşap mafsalın kalınlığı 150 mm ise, bağlı elemanın
kesme düzlemleri a-a ve b-b boyunca ortalama kesme
gerilmesini belirleyiniz. Her iki düzlem için, malzemenin
temsili kesit elemanı üzerindeki gerilme durumunu
gösteriniz.

a-a kesiti için:

b-b kesiti için:

Ortalama Kesme gerilmesi:
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 Emniyet Faktörü/Katsayısı
Yapısal elemanlar veya makine elemanları dizayn edilirken; çalışma şartlarındaki gerilmelerin
malzemenin taşıyabileceği gerilme (Çekme mukavemeti- ultimate strength) değerinden daha düşük
olmasına dikkat edilir.

n=Emniyet katsayısı/ faktörü
Neden emniyet katsayısı kullanılmalıdır?

(factor of safety)

• Malzeme özelliklerindeki belirsizlikler ve değişkenlikler
• Yüklemelerdeki belirsizlikler ve değişkenlikler
• Analizlerdeki hatalar ve belirsizlikler
• Tekrarlı yükleme durumları
• Hasar tipleri
• Malzeme üzerindeki bozucu etkiler ve onarım gereklilikleri
• Can ve mal güvenliği/emniyeti
• Makinenin fonksiyonelliği

www.garipgenc.com
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 Tasarım

10

 Örnek:

Bir kontrol koluna şekildeki gibi yüklerin etki ettiğini düşünelim.
Buna göre A ve C bağlantı noktalarında kullanılan çelik pimlerin
emniyet şartlarına göre olabilecek en küçük çaplarını hesaplayınız.
(Emniyet katsayısı (F.S.): 1.5 ve pimin hasara uğrayacağı kesme
gerilmesi tfail = 12 ksi olarak kabul edelim)
Emniyetli kesme gerilmesi:

C bağlantı noktası için:

www.garipgenc.com
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A pimi tekli kesme gerilmesine maruz kaldığına göre:

C pimi çiftli kesme gerilmesine maruz kaldığına göre:

www.garipgenc.com
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 Örnek:

Şekildeki askı çubuğu ucundaki sabit diskle desteklenmektedir.
Çubuk 40 mm çaplı bir delik içinden geçtiğine göre, çubuğun
minimum çapını ve 20 kN yükü desteklemek için gerekli olan
minimum disk kalınlığını belirleyiniz.
(Çubuk için izin verilen normal gerilme sall=60 MPa'dır ve disk için
izin verilen kayma gerilmesi, tall= 35 MPa olarak kabul edelim)

Min. pim çapı:

Min. disk kalınlığı:
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Şekildeki bağlantı plakalarına uygulanabilecek max. P yükünü
belirleyiniz.
(1.Civata çapı 10 mm ve civatanın emniyetli kayma gerilmesi
80 MPa,
2.Her plaka için, emniyetli çekme gerilmesi 50 MPa, emniyetli
yatak gerilmesi 80 MPa ve emniyetli kayma gerilmesi 30 MPa
olarak kabul edelim)

Plakanın emniyetli çekme gerilmesine göre (50 MPa ):

www.garipgenc.com
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Plakanın emniyetli yatak gerilmesine göre (80 MPa ):

Not: Cıvata ile temas yüzeyinde gerilme eğrisel bir dağılımı
gösterecektir. Bu gibi pimli veya cıvatalı bağlantıların analizini
basitleştirmek için, yatak gerilmesini hesaplarken temas
yüzeyinde oluşan gerilmenin üniform olduğu varsayılır.

Plakanın emniyetli kesme gerilmesine göre (30 MPa ):

www.garipgenc.com
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Civatanın emniyetli kesme gerilmesine göre (80 MPa ):

Sonuçları karşılaştıralım:
Plakanın emniyetli çekme gerilmesine göre Pmax= 30 kN
Plakanın emniyetli yatak gerilmesine göre Pmax= 12 kN
Plakanın emniyetli kesme gerilmesine göre Pmax= 18 kN
Civatanın emniyetli kesme gerilmesine göre Pmax= 6,28 kN

www.garipgenc.com
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 Örnek:
Şekildeki pedalın C bağlantısında 6 mm çapında pim
kullanılmıştır. P= 500N olduğuna göre;
a) C Pimindeki ortalama kayma gerilmesini,
b) C piminin geçtiği deliklerdeki yatak gerilmelerini
hesaplayınız.

www.garipgenc.com
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a-) c pimi çift kesmeye maruzdur. Çünkü 2 tane delikten geçirilip 2 yatakla
dengelenmiştir.

I-I kesimi

C pimi

I

I

C pimi

I
I

tc =

Fiç
A

=

Fc
=
2A

Fc
1300
=
 .d c2
 .6 2
2.
2.
4
4

A
𝜏𝐶 = 22.99𝑀𝑃𝑎

b-) c piminin geçtiği yataklardan soldakini incelersek yeterli olur.

A*

s yatak = s b =

Fc / 2
F
1300
= c =
A*
2.t d c 2 x5 x6

www.garipgenc.com
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 Örnek:
Şekildeki çerçeve sisteminin, P=100kN luk
kuvveti emniyet sınırları içinde taşıyabilmesi için
a-) B ve D pimlerinin minimum çap değerlerini
bulunuz. (Pimlerin çapını tam sayıya öteleyiniz.)
b-) BD
çubuğunun minimum kalınlığını
hesaplayınız. Emniyet katsayısı n=2 alınız.
Pimlerin akma gerilmesi tak = 200MPa, BD
çubuğunun akma gerilmesi sak = 400MPa

𝑀𝐴 = 0 → 𝐹𝐵𝐷 . 𝐶𝑜𝑠45.300 − 100.200 = 0

→ 𝐹𝐵𝐷 = 94.28 𝑘𝑁

www.garipgenc.com
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𝜏𝑎𝑘 200
=
= 100MPa
a-) Pimlerin emniyet gerilmesi : 𝜏𝑒𝑚 =
2
2
B piminin emniyetli çap değeri: (B pimi tek kesmeye maruzdur)
I-I kesimi-sol kısım

dB

I

I
𝜏𝐵 =

Emniyet şartı : 𝜏𝐵 ≤ 𝜏𝑒𝑚 →

𝐹İÇ
𝐴𝐵

=

𝐹𝐵𝐷 94.28𝑥103 120𝑥103
=
=
𝐴𝐵
𝑑𝐵2
𝜋𝑑𝐵2
4

120𝑥103
≤ 100 → 𝑑𝐵2 ≥ 1200 →
𝑑𝐵2

𝑑𝐵 ≥ 34.64𝑚𝑚

𝑑𝐵−𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝑑𝐵−𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 = 34.64𝑚𝑚
Bu değere en yakın minimum tam sayı 35mm olduğundan 𝑑𝐵 = 35 𝑚𝑚 𝑎𝑙𝚤𝑛𝚤𝑟.
Piyasada 34.64 mm lik pim bulamayız ancak 35 mm lik bulabiliriz. Pimi kendimiz üretseydik 34.64
mm lik üretebilirdik. Ancak bu kadar küçük bir fark için imalat masrafına girmeye değmez.
www.garipgenc.com
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b-) BD çubuğunun emniyeti
BD çubuğunun en dar kesiti daha büyük çaplı B piminin
geçtiği deliktir. Maksimum gerilme bu minimum kesitte ortaya
çıkar. D pimi daha küçük çaplı olduğu için o kısımdaki kesit
daha büyük olur.

c-c kesimi-alt kısım

𝜎𝑒𝑚 =

𝜎𝑎𝑘 400
=
= 200MPa
2
2

A1 ve A2 kesitlerinde oluşan toplam iç kuvvet

𝜎𝐵𝐷−𝑚𝑎𝑥

BD çubuğundaki minimum kesit

𝜎𝐵𝐷−𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑖ç
94.28𝑥103
62385,3
=
=
𝐴𝑚𝑖𝑛. (50 − 35)𝑥𝑡
𝑡

Emniyet şartı : 𝜎𝐵𝐷−𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜎𝑒𝑚 →

6285,3
≤ 200 →
𝑡

𝑡 ≥ 31,42𝑚𝑚

𝑡𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 = 𝑡𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 = 31,42𝑚𝑚
www.garipgenc.com
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Pim deliklerini ihmal etseydik: BD çubuğunun dolu orta kesitinden bir kesim (b-b kesimi)
almalıydık. Bu durumda ;

b-b kesimi – alt kısım
𝜎𝐵𝐷−𝑜𝑟𝑡
b
b

𝜎𝐵𝐷−𝑜𝑟𝑡 =

𝐹𝑖ç
𝐹𝐵𝐷 94.28𝑥103 1885,6
=
=
=
𝐴𝑜𝑟𝑡 𝐴𝑜𝑟𝑡
50𝑥𝑡
𝑡

Emniyet şartı : 𝜎𝐵𝐷−𝑜𝑟𝑡 ≤ 𝜎𝑒𝑚 →

1885,6
≤ 200 → 𝑡 ≥ 9,42𝑚𝑚
𝑡

Görüldüğü gibi pim deliklerini ihmal ettiğimizde kalınlığı yaklaşık 3 katı daha düşük değerde
buluyoruz. Emniyet katsayısı n=2 alındığı için t=9.42 mm alırsak çok önemli bir hesap hatası
yapmış oluruz ve muhtemelen çubuk yüke dayanamayacaktır.
www.garipgenc.com
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 Örnek:
BD bağlantısında 40 mm genişliğinde ve 12 mm kalınlığında
çelik çubuk kullanılmıştır. Her bir pimin çapı 10 mm olup pimler
tek taraflı kesmeye maruzdur. Tüm pim ve çubuklar aynı
malzemeden imal edilmiş olup akma mukavemetleri

σak=300 MPa, tak =150 MPa olarak bilinmektedir. Buna göre;
BD çubuğundaki, pimlerideki ve D yatağındaki maksimum
gerilmeleri bularak bu elemanların mukavemet kontrollerini
yapınız.

Çift kuvvet
elemanı

www.garipgenc.com
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BD çubuğu:

D veya B pimi :

111.11 < 300

509.28 > 150

BD çubuğu bu yüke dayanır.

B ve D pimleri bu yüke dayanamaz.

D yatağı:

333.33 > 300
www.garipgenc.com

D yatağı da bu yüke dayanamaz.
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 Örnek:

Şekildeki çerçeve sisteme G noktasından 24kN luk
düşey bir yük uygulanmıştır. BE ve CF çift taraflı olarak
yatay AD çubuğuna 20mm çapında çelik pimlerle
bağlıdır. A ve D uçlarında ise dönmeye izin veren
ötelenmeye izin vermeyen bağlantılar kullanılmıştır.
Akma mukavemeti 200MPa olan BE ve CF çubukları
40mm genişliğinde ve aynı t kalınlığındadır. Emniyet
faktörünü 2 alarak bu çubukların emniyetli kalınlık
değerini tespit ediniz.

Çözüm: tem =9.75mm

𝑀𝐸 = 0 → 0.4𝑥𝐹𝐶𝐹 − 0.65𝑥24 = 0 → 𝐹𝐶𝐹 = 39𝑘𝑁
FBE =39-24=15 kN olduğu için CF çubuğu incelenir. Çünkü aynı boyutlarda olmasına rağmen üzerine düşen
kuvvet daha fazladır. BE çubuğun tem değeri daha düşük çıkar.

𝜎𝑒𝑚 =

𝐹𝐶𝐹
39𝑥103 200
=
=
→ 𝑡𝑒𝑚 = 9.75𝑚𝑚
2 40 − 20 𝑡
40𝑡
2
www.garipgenc.com
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 Örnek:
Şekildeki yapıyı göz önüne alalım:
Acaba bu çubuklar, 30kN luk kuvveti emniyet
sınırları içinde taşıyabilir mi?
• Çubuklar aynı cins çelikten olup,
malzemenin emniyet açısından izin verilebilir
gerilmesi (emniyet gerilmesi):

s emniyet = 165 MPa

• BC çubuğu d=20mm çapında dairesel kesite, AB çubuğu ise
50mmx50mm lik kare kesite sahiptir.
• Hesaplamalarda pim deliklerini ihmal ediniz.
www.garipgenc.com
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Bu sistemi bir kafes sistem olarak düşünebiliriz. B düğüm noktasının dengesinden
çubuk kuvvetlerini bulabiliriz. 𝐶𝑜𝑠𝜃

𝐹𝑥 = 0 → 𝐹𝐴𝐵 − 𝐹𝐵𝐶 . (

4
)=0
5

𝐹𝐴𝐵 = 40𝑘𝑁

𝐹𝑦 = 0 → −30 + 𝐹𝐵𝐶 . (

3
)=0
5

𝐹𝐵𝐶 = 50𝑘𝑁

𝑆𝑖𝑛𝜃

𝐹𝐵𝐶
I-I kesimi
I

𝜎=

𝐹𝑖ç = 𝐹𝐵𝐶

I
I

I

A
𝜎=

𝐹𝐵𝐶 50𝑥103 𝑁
=
𝐴 𝜋.204 𝑚𝑚2

3-c) Mukavemet Kontrolü

= 159𝑀𝑃𝑎

4

s emniyet = 165 MPa

𝐹𝑖ç 𝐹𝐵𝐶
=
𝐴
𝐴

𝜎 < 𝜎𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡

İdi.

𝐵𝑢 ç𝑢𝑏𝑢𝑘 𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑖𝑑𝑖𝑟.
www.garipgenc.com

AB çubuğu için
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II

2-Gerilme Hesabı
II
𝐹𝑖ç = 𝐹𝐴𝐵

𝐹𝐴𝐵

𝜎=

𝐹𝑖ç 𝐹𝐴𝐵
=
𝐴
𝐴

A=50x50𝑚𝑚2

𝜎=

𝐹𝐴𝐵 40𝑥103 𝑁
=
𝐴 50𝑥50 𝑚𝑚2

= 16𝑀𝑃𝑎

3-c) Mukavemet Kontrolü

s emniyet = 165 MPa

İdi.

𝜎 < 𝜎𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡
16 <165
www.garipgenc.com

𝐵𝑢 ç𝑢𝑏𝑢𝑘 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑖𝑑𝑖𝑟.
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