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 Şekil Değiştirme Hesaplarının Önemi
•

Dış yüklerin etkisine maruz cisimlerde gerilmeler oluşur demiştik.

•

Bunun yanı sıra bu cisimlerde dış yüklerin etkisi ile şekil değiştirmelerde oluşur.

•

Şekil değiştirme deyince cismin ötelenmesi değil, kuvvet etkisi ile şeklindeki esnemeler veya
çarpılmalar anlaşılmalıdır.

•

Şekil değiştirmelerle gerilmeler arasında elastik bölgede doğrudan bağıntılar vardır.

•

Şekil değiştirme mukavemette gerilmeden sonraki en önemli karşılaştırma kriteridir denebilir.

•

Nasıl ki biz cismin gerilmesinin akma sınırını aşmasını istemeyiz, aynı şekilde cismin şeklinde
de belli bir sınırı aşması istenmez.
Şefim! Köprüde
kopma olmamış.
Mukavemet gerilme
hesaplarım doğru..
Tüm hesapları
yaptığına,
emin misin ?

www.garipgenc.com
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 Şekil Değiştirme Hesaplama Yöntemleri Neye Göre Değişir?
•

Gerilme hesabında olduğu gibi şekil değiştirme hesapları da yükleme cinsine bağlı olarak
değişir. Özellikle;
 Eksenel Yüklemede,

•

 Burulmada,

 Eğilmede,

Şekil değiştirme hesaplama şekilleri statikçe belirsiz (hiperstatik) problemlerin çözümünde de
bize yardımcı olmaktadır.

 Birim Uzama (e) Kavramı
• Şekil değiştirmede en önemli kavram birim uzama ismini verdiğimiz büyüklüktür.

e ile gösterilen birim uzama, gerinme olarak isimlendirilir, İngilizcesi ise «strain» dir.
•

En basit tanımıyla, bir cismin birim boyundaki uzama miktarıdır.

•

Örneğin çekmeye maruz L0 boyundaki bir çubukta toplam
uzama DL ise Birim uzama

•

𝜀=

∆𝐿
𝐿𝑜

DL/2

DL/2

L0

Birim uzama hangi doğrultuda ise e un indisi ona göre değişir. (ex, ey veya ez olabilir).
www.garipgenc.com
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 Kesme uzama (g)
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 Malzemelerin Mekanik Özellikleri
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 Gerilme – Birim Uzama Diyagramı (s-e)
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 Çelik için Gerilme – Birim Uzama Diyagramı (s-e)

www.garipgenc.com
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 Sünek malzeme
Plastik şekil değiştirme kabiliyetini ifade eder. Bu
değerin büyümesi, malzeme kopana kadar daha
büyük plastik şekil değiştirme göstermesi
anlamına gelir.

 Gevrek malzeme
Plastik şekil değiştirme kabiliyetinin olmaması
durumunu ifade eder. Eğri bazen elastik sınırda
bazen de elastik sınıra çok yakın bir noktada
son bulur.

www.garipgenc.com
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 Gevrek-Sünek malzeme ayrımı

Ayrıca, aşağıda verilen iki denklem ile de hesaplanarak malzemenin özelliği
belirlenebilir.
Yüzde uzama (%e):
Yüzde kesit daralması (%r):
:

%35 ≤ %e ≤ %50

Sünek malzeme

%10 ≤ %e ≤ %35

Gevrek malzeme

www.garipgenc.com
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 Rezilyans
Malzemenin elastik şekil değişimi esnasında absorbe
ettiği enerjiyi ifade eder. Absorbe edilen bu enerji şekil
değişimine neden olan yük kaldırıldığında geri verilir.
Cisim üzerinde kalıcı şekil değişimi gerçekleşmez. s e eğrisinde elastik bölgenin altında kalan alana eşittir.

 Tokluk
Malzemenin kopana dek absorbe ettiği toplam enerjiyi ifade eder. Absorbe edilen bu enerji
şekil değişimine neden olan yük kaldırıldığında geri verilmez. Cisim üzerinde kalıcı
(plastik) şekil değişimi gerçekleşir. s - e eğrisinin altında kalan alana eşittir. Sünek
malzemelerin tokluğu gevrek malzemelere göre daha yüksektir.

www.garipgenc.com
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 Eksenel Yükleme ve Elastik Toplam Uzama () Hesabı:
Eksenel çeki yüküne maruz A sabit kesitine sahip homojen ve izotropik bir çubuk
düşünelim. P çekme kuvveti etkisi ile bu çubuk elastik bölgede toplam ne kadar uzar
(?)
Tek eksenli yüklemedeki Hooke Bağıntısından:

Fiç

s  Ee

ss

 e

s
E



P
AE

Birim şekil değiştirme (e) tanımından:

e
 

PL
AE

Eksenel yüklemeye maruz,
sabit kesitli bir çubukta,
elastik toplam uzama
miktarı.


L

   e .L

Bu formülün uygulanabilmesi için L
uzunluğu boyunca kuvvet (P), Alan
(A) ve malzeme (E) değişmemelidir.

 Kademeli çubuklar için toplam uzama
L boyunca, A, E veya P değişirse, buna kademeli çubuk denir.
Çubuk bölgelere ayrılır. Herbir bölge için uzama miktarları
ayrı ayrı bulunur ve toplanır. Burada en önemli nokta
bölgedeki iç kuvveti belirlemektir. Bu iç kuvvet ise formüldeki
P kuvvetine karşılık gelir.Bu örneklerle daha iyi anlaşılacaktır.
www.garipgenc.com
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 Süperpozisyon prensibi:
Elastik yüklemede 2 farklı yükün etkilerinin toplamı, yükler ayrı ayrı uygulandıklarındaki
etkilerinin toplamına eşittir. Buna süperpozisyon prensibi denir. Hiperstatik sistemlerin
çözümünde kullanılabilir.

 Eksenel Yüklemede Statikçe belirsiz (hiperstatik) problemler
 Denge halindeki sistemlerde bilinmeyen kuvvetlerin sadece statik denge denklemleri
ile bulunamadığı (yani ilave denklemlere ihtiyaç olduğu) problemlere, statikçe
belirsiz problemler denir.
 Bu ilave denklemler ise sistemin şekil değiştirmesinden elde edilir. Bu kısımda
eksenel yüklemedeki şekil değiştirmelerden ek denklemler elde edilecektir. (Burulma
ve eğilme konusunda da hiperstatik problemler söz konusudur.)
www.garipgenc.com
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 Termal Yüklemeler
Sıcaklık etkisi sonucu malzemelerde uzama veya daralmalar (şekil değiştirmeler) olur.
Eğer termal uzama engellenirse termal gerilmeler oluşur.

 Termal Uzama
a : malzemenin ısıl genleşme katsayısı (1 / oC):
Tanımı: a; 1 birim boydaki çubuğun sıcaklığı 1 °C
değiştirildiğinde boyundaki değişim miktarıdır.

Orantı kurulacak olursa;
L boyundaki çubuğun sıcaklığı DT kadar değiştirildiğinde boyundaki toplam
değişim miktarı:

T  aDT )L

 Sıcaklık değişimi termal birim şekil değiştirmeler dolayısı ile çubuk boyunda değişimler
meydana getirir. Çubuğun uzaması kısıtlanmadığı sürece gerilme meydana gelmez.
www.garipgenc.com
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 Termal Gerilmeler (Thermal Stresses)
Termal uzaması engellenen cisimlerde termal gerilmeler oluşacaktır. Bir çubuk her iki tarafından iki
duvar arasına sıkıştırılıp sıcaklığı DT kadar arttırılırsa uzaması engellendiği için duvarlarda P tepki
kuvvetleri ve gerilmeler oluşacaktır. Şimdi bu P kuvvetinin ve termal gerilmelerin hesap şeklini
anlamaya çalışalım:
Çubuğun toplam uzaması sıfırdır. Süperpozisyon prensibine göre, B duvarı kaldırılır, serbestçe uzamaya
izin verilir. Sonra B duvarında oluşan P kuvveti uygulanır ve çubuğun kısalması sağlanır. Bu termal
uzama (T) ve kısalma (P) miktarları birbirine eşittir. Toplamları sıfırdır. T + P = 0

=
DT

+
DT
T  aDT )L

  T   P  0

a DT )L -

PL
 0  P  AEa DT )
AE

P  -

PL
AE

s -

P
 - Ea DT )
A

Termal gerilme
www.garipgenc.com
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 Poisson Oranı ()

Şekildeki çubuk eksenel P yüküne maruz kalırsa birim uzama:

ex 

sx
E

, s y  sz  0

(tek eksenli yüklemede
Hooke bağıntısı)

X doğrultusundaki eksenel P yükü y ve z doğrultularında
gerilme oluşturmaz ancak bu doğrultularda daralmaya
sebep olur. Bu sebeple;

Poisson oranı:

Elastik bölge içerisinde gerçekleşen birim uzamalar oranı sabittir.
Bu oran, Poisson oranı, n (nu) olarak adlandırılır ve hem homojen
hem de izotropik olan herhangi bir malzeme için benzersiz olan
sayısal bir değere sahiptir.
Dikkat: Bu formül tek eksenli yükleme durumunda geçerlidir. P nin yanı sıra Y veya Z doğrultularında da kuvvetler
olsaydı bu formül kullanılamazdı.
Poisson oranı bir yükün diğer doğrultulardaki şekil değiştirme etkisini verir.
www.garipgenc.com



Örnek
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A-36 çeliğinden yapılmış çubuğun boyutları şekilde
verilmiştir. Çubuğa P = 80 kN eksenel kuvvet uygulanırsa,
uzunluğundaki değişikliği ve kesit boyutundaki değişikliği
belirleyiniz. (Malzeme elastik davranmaktadır. A-36 çeliği

için E = 200 GPa ve n=0.32 dir.)

X ve Y yönündeki birim uzama:

4

1

Kiriş üzerinde oluşan normal gerilme:

5

2

Z yönündeki birim uzama:

3

Buna göre Eksenel uzama:

www.garipgenc.com

Böylece, kesit boyutlarındaki değişiklikler;
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 Kesme gerilmesi – Birim şekil değiştirme Diyagramı (t-g)
Çekme testinde oluşan normal gerilme gibi,
bir malzeme kesme gerilmelerine maruz
kaldığında elastik davranış gösterecek ve
tanımlanmış bir orantılı sınır tpl değerine
sahip olacaktır. Ayrıca, max. Kesme
gerilmesi değerine tu ulaşılıncaya kadar
gerilme sertleşmesi meydana gelecektir.
Ve son olarak, tf noktasına ulaşınca
malzeme kırılacak/kopacaktır.
Çoğu mühendislik malzemelerinde
gibi, lineer bölgede malzeme
davranış gösterir. Bu nedenle
kanunu kesme gerilmesi için şu
yazılabilir:

olduğu
elastik
Hooke
şekilde

G: kesme modülü veya rijitlik modülü

www.garipgenc.com
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 Malzeme sabitleri
E: Elastiklik modülü veya Young modülü

n: Poisson oranı

G: Kesme modülü veya rijitlik modülü

Kesme modülü ile Elastiklik modülü ilişkisi

www.garipgenc.com
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 Örnek:

Dikdörtgen prizması şeklindeki bir blok (G = 630 MPa) iki rijit
plakaya yapıştırılmıştır. Alt plaka sabit iken, üst plakaya bir P
kuvveti uygulanmıştır. P’nin etkisi ile üst plaka 1 mm şekil
değiştirdiğine göre; malzemedeki ortalama kayma şekil
değiştirmesini ve uygulanan P kuvvetini bulunuz.

1

g xy  tan g xy 

1 mm
50 mm.

g xy  0.02 rad

2

t xy  Gg xy  630 MPa)0.02 rad )  12.6 MPa
3

www.garipgenc.com

 Örnek:
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Bir alaşımlı çelik için bir çekme testi yapıldığında aşağıdaki gerilme-şekil
değiştirme grafiği elde edilmektedir. Grafik üzerinden bu çeliğe ait Elastiklik
modülünü ve akma dayanımını (ofset tekniği (%0.2) ile) belirleyiniz. Ayrıca
grafik üzerinden max. Gerilme ve kırılma gerilmelerini belirleyiniz.
Max. gerilme

Akma gerilmesi

www.garipgenc.com

Kırılma
gerilmesi
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Titanyum alaşımlı bir numune burulma testine tabi tutulmuş
ve şekildeki kesme-şekil değiştirme diyagramı grafiği elde
edilmiştir. Grafik üzerinden kesme modülünü (G), orantı sınır
gerilmesini ve max. kesme gerilmesini belirleyiniz. Ayrıca, bu
numune, bir V kesme kuvvetine maruz kaldığında elastik
olarak davranıyorsa, yatay olarak yer değiştirebileceği
maksimum mesafeyi (d) ve buna sebep olan kesme
kuvvetini (V) bulunuz.

 Örnek:

1
4

Orantı sınır
gerilmesi

2
3

5

Max.
gerilme

www.garipgenc.com
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Şekilde bir alüminyum çekme numunesi verilmiştir. Numunenin ölçüm çapı
d0=25 mm ve ölçüm boyu L0=250 mm dir. 165 kN'luk bir kuvvet gage
uzunluğunu 1.20 mm uzatırsa, elastiklik modülünü belirleyiniz. Ayrıca,
uygulanan bu kuvvetin, numunenin çapının ne kadar daralmasına neden
olduğunu belirleyiniz.
Alüminyum numune için Gal = 26 GPa ve sY = 440 MPa dır.

 Örnek:

1

Olduğu için malzeme elastik davranacaktır.

2

www.garipgenc.com
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 Genel eksenel yüklemede Hooke kanunları:
Bir noktada, x, y ve z doğrultularında normal gerilmelerin her üçü birden varsa, elastik bölgede
aynı noktada birim uzamaları bulmak istiyoruz.
Süperpozisyon yöntemini kullanırsak:

ex 

ex  ?
ey  ?

sx
E

e y  -n .e x  -n

ez  ?

e z  -n .e x  -n
Her bir yüklemedeki aynı terimler toplanır:
s
s
s
e x  x -n y -n z
E
E
E
s
s
s
e y  y -n x -n z
E
E
E
s
s
s
e z  z -n x -n y
E
E
E

sx sy  0

sx  sz  0

sy  sz  0

e x  -n .e y  -n .

sx

ey 

sy

E

sx

E

e z  -n .e y  -n .

sy

ez 

E

sz
E

sz

sz

E

E





Genel Eksenel





yükleme halinde





Hooke kanunları

1
s x -n (s y  s z )
E

1
e y  s y -n (s x  s z )
E
1
e z  s z -n (s x  s y )
E

www.garipgenc.com

e x  -n .e z  -n .

E

e y  -n .e z  -n .

E

ex 

sy
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 Kayma durumunda Hooke kanunları:

tyz , txz ) olabilir.

Bir noktada, en genel durumda 3 farklı kayma gerilmesi (txy ,

Bu gerilmeler kayma şekil değiştirme açılarına (gxy , gyz , gxz ) sebep olurlar.

t ile g arasındaki
Hooke bağıntısı:

t xy  G g xy

t xy  G g xy
t yz  G g yz
t zx  G g zx







İndisler:

t ij  t ji

Düzlem normali

Kaymada Hooke Bağıntıları

M

2- Boyutlu bir gerilme
elemanında z-eksenine
göre moment alınırsa :

z

 0  t xy DA )a - t yx DA )a

t xy  t yx

www.garipgenc.com

benzer
şekilde;

t yz  tzy ; t yz  tzy

Gerilme doğrultusu

Böylece bir
noktadaki genel
gerilme durumu 6
gerilme elemanı
(bileşen) ile temsil
edilebilir.
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 En genel durumda Hooke bağıntıları:
Bir noktada en genel durumda 6 tane bağımsız gerilme bileşeni vardır (sx , sy
Bu noktadaki elastik şekil değiştirmeler altaki Hooke bağıntılarından elde edilir:













, sz , txy, tyz, txz).
Sıcaklık etkisi:

1
e x  s x -n (s y  s z )  a .DT
E
1
e y  s y -n (s x  s z )  a .DT
E
1
e z  s z -n (s x  s y )  a .DT
E

g xy 
Not: Sıcaklığın kayma gerilmeleri
değiştirmelerine etkisi yoktur.

ve

kayma

şekil

Not: Normal gerilmelerin kayma şekil değiştirmelerine;
kayma gerilmelerinin normal birim uzamalara etkisi yoktur.

g yz 
g xz 

t xy
G

t yz
G

t xz
G

www.garipgenc.com

 Örnek:
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Şekildeki plakanın üzerine d =225 mm çapında bir çember
çizilmiştir. 18 mm kalınlığındaki plakada düzlemsel
kuvvetlerin etkisiyle sx=84 MPa ve sz=140 MPa’lık gerilmeler
meydana gelmiştir. E = 70 GPa ve n = 1/3, olduğuna göre:
a) AB çapındaki, b) CD çapındaki, c) plakanın kalınlığındaki
değişimi bulunuz.

Genel Hooke bağıntılarından
Normal birim şekil değiştirmeler;

ex 


1
s x - n (s y  s z )
E

Toplam uzamalar (Deformasyonlar) ;

1
1


84 - 0  140)
70  103 MPa 
3


 0.533  10-3 mm/mm
1
e y  s y - n (s x  s z )
E
 -1.067  10-3 mm/mm
1
e z  s z - n (s x  s y )
E
 1.600  10-3 mm/mm

 B A  e x d   0.533  10 -3 )225 mm)  0.12 mm

 C D  e z d   1.600  10-3 )225 mm)  0.36 mm

 t  e yt  - 1.067  10-3 )18 mm)  -0.0192 mm

www.garipgenc.com
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 Örnek:

10x20x30 mm3 boyutlarındaki bir prizmatik elastik eleman, sabit bir oyuğun içine,
yüzeyleri temas edecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu elemanın dış yüzeyine x
eksenine paralel, F=-60kN’luk basma kuvveti uygulanmıştır. Sürtünmeler ihmal
edilebilir. Buna göre her bir kenar uzunluğundaki değişim miktarlarını
hesaplayınız. (E=100 GPa, n = 0.3)

Çözüm:
𝜎𝑦 : (yan duvarlardan gelen kuvveti bilmediğimiz için F/A dan hesaplayamayız.)
(Cismin z doğrultusunda hareketi serbesttir. Yukarı doğru serbestçe şekil değiştirir. Bu sebeple
gerilme oluşmaz. Gerilme ancak hareketin sınırlanması durumunda oluşur. )

𝜎𝑧 = 0
𝜀𝑦 = 0

(y yönünde hareket sınırlı olduğundan o yönde şekil değiştirmez. )

𝜎𝑥 =

𝐹
−60𝑥103 𝑁
=
= −300𝑀𝑃𝑎
𝐴ö𝑛.
10𝑥20

Birim uzamaların hesabı:
1
1
e y  s y -n (s x  s z ) 
s y - 0.3(-300  0)  0
E
100 x103 MPa
 s y  -90 MPa

















1
1
- 300 - 0.3(-90  0)
s x -n (s y  s z ) 
E
100 x103 MPa
 e x  -0.00273
1
1
0 - 0.3(-300 - 90)
e z  s z -n (s x  s y ) 
E
100 x103 MPa
 e z  0.00117

ex 

Toplam uzamaların hesabı:

 x  e x Lx  -0.00273x30

  x  -0.0819 mm
 y  e y Ly  0x 20   y  0
 z  e z Lz  0.00117 x10
  z  0.0117mm

www.garipgenc.com
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 Örnek:

14

 Örnek:

x

y

Şekildeki çelik silindir, alt ucundan ankastre olup dış kuvvetler
sonucu üst yüzeyinde -80 MPa’lık basma gerilmesi
oluşmaktadır. Buna göre silindirin hacmi ne kadar değişir?

z

www.garipgenc.com

 Örnek:
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Şekildeki kademeli milin AB kısmındaki gerilmenin
BC kısmındakinin 2 katı olması için P kuvvetinin
değerini hesaplayınız.

Olması için;

www.garipgenc.com
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 Örnek:

Şekildeki uniform A-36 çelik çubuk 50 mm'lik bir
çapa sahiptir ve gösterilen yüklemelere maruz
kalmaktadır. D'deki yer değiştirmeyi ve B noktasının
C'ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.
(E=200 GPa)

Kesit yöntemi ile iç kuvvetleri belirleyelim:

www.garipgenc.com
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D noktası için yer değiştirme:

B noktasının C'ye göre yer değiştirmesi:

www.garipgenc.com
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 Örnek:
Şekildeki düzenekte, 400 mm2 kesit alanına sahip bir
alüminyum AB borusu gösterilmektedir. 10 mm çapa
sahip bir çelik çubuk, rijit bir kelepçe ile tutturulmuş
ve borunun içinden geçmektedir. Bu çubuğa 80 kN'luk
bir çekme yükü uygulanırsa, çubuğun C ucunun yer
değiştirmesini belirleyiniz. (Est=200 GPa, Eal=70 GPa)

Kesit yöntemi ile iç kuvvetleri belirleyelim:

Önce C'nin B'ye göre yer değiştirmesini belirleyelim:

www.garipgenc.com
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B'nin sabit olan A'ya göre yer değiştirmesi:

Her iki yer değiştirme sağa doğru olduğu için, C noktasının sabit uç A'ya göre
yer değiştirmesi:
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 Örnek:

Rijit AB kirişi, şekildeki gibi iki kısa direk üzerinde
durmaktadır. AC çelik direğinin çapı 20 mm, BD alüminyum
direğinin çapı ise 40 mm dir. Eğer F noktasına 90 kN’luk
dikey yük uygulanır ise bu noktanın yer değiştirmesini
belirleyiniz. (Est=200 GPa, Eal=70 GPa)

Kesit yöntemi ile iç kuvvetleri belirleyelim:
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AC direğinin yer değiştirmesi:

BD direğinin yer değiştirmesi:
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F noktasının yer değiştirmesi:
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 Örnek:

Page 37

Bu cisim, yoğunluğu g = 6 kN/m3 ve Elastisite modülü 9 GPa olan bir
malzemeden yapılmıştır. Şekilde gösterilen boyutlara sahip bir koni
biçiminde üretilir ise, dikey konumda askıya alındığında, ucunun
yerçekimine bağlı olarak ne kadar yer değiştirdiğini belirleyiniz.

Koninin baş ucundan y uzaklıkta bulunan kesitte,
koninin x yarıçapı y’nin bir fonksiyonu olarak orantıdan
belirlenir;

Yarıçapı x, yüksekliği y
olan bir koninin hacmi;
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Ağırlık W = gV olduğuna göre, iç kuvvet:

Kesit alan da y’nin bir fonksiyonu olduğuna göre;

y=0 ile y=3 sınırları için yer değiştirme:
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