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Proje 1 / Soru 1: Yoğunluğu 7.85 g/cm
3
, Elastisite (Young's) Modülü 210 GPa, Poisson Oranı 0.33 ve 

Uzunluğu (boyu) L = 3 m ve uç kuvvetler arası mesafe a = 1 m olan izotropik yapı elemanının hem dış 

çapının (a-) D = 10 mm, (b-) D = 50 mm ve (c-) D = 250 mm tasarlanması halinde hem de (d-) T = 99 N 

(e-) T = 990 N ve (f-) T = 99 kN değerinde aktif dış etki altında olması durumunda, 

1A-) yapı elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal edilerek  

1B-) yapı elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal etmeden (ve/veya ağırlığını/kütlesini dikkate alarak) hem 

yapı elemanının kesit geometrik merkezinden geçen eksenine dik kesitlerinde meydana gelen en büyük 

(maksimum) gerilme ve şekil değiştirme değer(ler)ini hem de yapı elemanının kesit geometrik 

merkezinden geçen eksenine paralel ve/veya dik doğrultu(lar)da oluşan en büyük (maksimum) eğim ve 

sehim değerlerini, 

Soru 1.1-) 05.03.2018 tarihi itibariyle resmi olarak Üniversitemiz bünyesinde bulunan "Ansys Academic 

Campus Yazılımı 10 Research / 100 Teching / 64 HPC - ÖMÜR BOYU" Sonlu elemanlar temelli, 

nümerik (sayısal) hesaplamalı paket programında hesaplayınız (analiz ediniz). 

 

Proje 1 / Soru 2: Yoğunluğu 7.85 g/cm
3
, Elastisite (Young's) Modülü 210 GPa, Poisson Oranı 0.33 ve 

Uzunluğu (boyu) L = 3 m ve uç kuvvetler arası mesafe a = 1 m olan izotropik yapı elemanının hem dış 

çapının (a-) D = 10 mm, (b-) D = 50 mm ve (c-) D = 250 mm tasarlanması halinde hem de (d-) T = 99 N 

(e-) T = 990 N ve (f-) T = 99 kN değerinde aktif dış etki altında olması durumunda, 

2A-) yapı elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal edilerek  

2B-) yapı elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal etmeden (ve/veya ağırlığını/kütlesini dikkate alarak) hem 

yapı elemanının kesit geometrik merkezinden geçen eksenine dik kesitlerinde meydana gelen en büyük 

(maksimum) gerilme ve şekil değiştirme değer(ler)ini hem de yapı elemanının kesit geometrik 

merkezinden geçen eksenine paralel ve/veya dik doğrultu(lar)da oluşan en büyük (maksimum) eğim ve 

sehim değerlerini, 

Soru 2.1-) 05.03.2018 tarihi itibariyle resmi olarak Üniversitemiz bünyesinde bulunan "Ansys Academic 

Campus Yazılımı 10 Research / 100 Teching / 64 HPC - ÖMÜR BOYU" Sonlu elemanlar temelli, 

nümerik (sayısal) hesaplamalı paket programında hesaplayınız (analiz ediniz). 

 

Proje 1 / Soru 3: Yoğunluğu 7.85 g/cm
3
, Elastisite (Young's) Modülü 200 GPa, Poisson Oranı 0.3 olan 

şekildeki dairesel kesitli mil, “ B “ ve “ C “ noktalarından rulmanlar ile yataklanmış olup “ A “ve “ D 

“noktalarında bulunan çapı 1200 mm olan “ A “ ve çapı 800 mm olan “ D “ makaraları üzerindeki 

kayışlarda verilen T1 =2 kN, T2 = 1 kN, T3= 4 kN ve T4= 2.5 kN kuvvetlerin etkisindendir. Makaralar 

arası mil boyu a = 150 mm, b = 450 mm ve c = 150 mm olduğuna ve 

(a-) D = 10 mm, (b-) D = 50 mm ve (c-) D = 250 mm tasarlanması durumunda 

3A-) şaft elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal edilerek  

3B-) şaft elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal etmeden (ve/veya ağırlığını/kütlesini dikkate alarak) hem 

şaft elemanının kesit geometrik merkezinden geçen eksenine dik kesitlerinde meydana gelen en büyük 

(maksimum) gerilme ve şekil değiştirme değer(ler)ini hem de şaft elemanının kesit geometrik 

merkezinden geçen eksenine paralel ve/veya dik doğrultu(lar)da oluşan en büyük (maksimum) eğim ve 

sehim değerlerini, 

Soru 3.1-) 05.03.2018 tarihi itibariyle resmi olarak Üniversitemiz bünyesinde bulunan "Ansys Academic 

Campus Yazılımı 10 Research / 100 Teching / 64 HPC - ÖMÜR BOYU" Sonlu elemanlar temelli, 

nümerik (sayısal) hesaplamalı paket programında hesaplayınız (analiz ediniz). 

 

Proje 1 / Soru 4: Şekildeki ankastre kiriş şeklinde mesnetlenen ve yoğunluğu 7.85 g/cm
3
, E=200 GPa, 

uzunluğu L= 1500 mm, iç çapı d= 450 mm ve et kalınlığı t= 8 mm olan basınçlı kabın içinde 12 bar hava 

basıncı bulunmaktadır. Ayrıca basınç altındaki kabın serbest ucuna, kaynaklı burma kolu bulunan bir 

kelepçe sıkı geçme (rijit) olarak bağlanmıştır. Burma koluna, şekildeki konumda ve şekilde görüldüğü  

 



16 Mart 2019 

KOÜ. Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim / B Şubesi) 

MMK208 Mukavemet-II Dersi – 1.Proje 

Dr. Öğr. Üyesi Müh. Şenol Şahin  Sayfa 2/2 

 

gibi düşey doğrultuda (kabı, saat ibreleri yönünde döndüren) 5 kN’luk bir aktif kuvvet etki  etmektedir. 

Buna göre, kabın dış yüzeyinde (dış çapında) bulunan “ a “ noktasında meydana gelen (oluşan), 

4A-) basınçlı kap elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal edilerek  

4B-) basınçlı kap elemanının ağırlığını (kütlesini) ihmal etmeden (ve/veya ağırlığını/kütlesini dikkate 

alarak) hem şaft elemanının kesit geometrik merkezinden geçen eksenine dik kesitlerinde (et kalınlığında) 

meydana gelen en büyük (maksimum) gerilme ve şekil değiştirme değer(ler)ini hem de basınçlı kap 

elemanının kesit geometrik merkezinden geçen eksenine paralel ve/veya dik doğrultu(lar)da oluşan en 

büyük (maksimum) eğim ve sehim değerlerini, 

Soru 4.1-) 05.03.2018 tarihi itibariyle resmi olarak Üniversitemiz bünyesinde bulunan "Ansys Academic 

Campus Yazılımı 10 Research / 100 Teching / 64 HPC - ÖMÜR BOYU" Sonlu elemanlar temelli, 

nümerik (sayısal) hesaplamalı paket programında hesaplayınız (analiz ediniz). 

 

 
 


