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NOTLAR: 
 
1) Ödev çözümleri  A4 kağıdına yapılmalıdır ve bu kapak sayfasıyla birlikte imzalanarak teslim edilmelidir.    
    Düzenli kullanılması olmak kaydıyla A4 kağıdının her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Birden fazla kağıt   
    kullanılması durumunda kağıtları sol üst köşesinden zımbalayınız.  
2) Soru çözümlerinizin başlangıcında soru şeklini ve metnini bulundurunuz. 
3) Çözümünüzü rahatça okunabilir şekilde, işlem adimlarını açıklayarak yazınız.  
4) Ödevler konuları daha kavramanız için verilmektedir. Ancak kendiniz uğraşırsanız faydalı  olacaktır.  
5) Sorular üzerinde arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz; ancak çözüm metni size ait olmalıdır. Özgün olmayan  

    ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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S.1 Yandaki şekilde verilen kiriş yüklemesi için 

kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramlarını 

denklemlerini hesaplayarak 

çiziniz. (2014 Arasınav, S1, 25P) 

 

 

 

S-2. Şekilde görülen kardan kavraması, çeki 

etkisindeki iki milin A noktasında pimli bir 

bağlantıyla birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.       

dr = 20 mm,       dP = 15 mm ve t = 6 mm olup, 

mil ve pim malzemeleri için σakma = 200 MPa, 

τakma = 60 MPa   ve emniyet katsayıları          

nσ = 1.8, nτ = 2.2 ise kavramaya 

uygulanabilecek maksimum P kuvvetini 

hesaplayınız.  (2016 Arasınav, S1,25 P) 

 

S.3. İki elemandan oluşan bir çerçeve şekilde 

gösterildiği gibi yayılı bir yüke (w) maruzdur. b-b 

kesitindeki ortalama normal gerilme ve ortalama kayma 

gerilmesinin sırasıyla 15 MPa ve 16 MPa aşmaması 

için çerçeveye uygulanabilecek en büyük w yayılı yük 

değerini belirleyiniz. CB elemanı uzunluğu 30 mm olan 

kare kesit alanına sahiptir. (2013 Bütünleme, S1) 

  
 

 
S.4. Şekildeki sistemin montajında A’da 8 mm 

ve B ve D’ de ise 12 mm çaplı pimler 

kullanılmıştır. Bütün bağlantılar için 3 kat 

emniyet istendiğine ve müsaade edilen en 

büyük kayma gerilmesi 100 MPa ve müsaade 

edilen en büyük normal gerilme 250 MPa 

olduğuna göre sistemin taşıyabileceği en büyük 

P yükünü hesaplayınız. (2013 Final, S1, 25P) 


