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SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de  
burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı 

D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan 
(meydana gelen) en büyük normal gerilmenin (), 

eğilme momenti (Me), burulma momenti ( Mb) ve 

dairesel kesitli milin çapıyla (D) ilişkisini, 

𝜎 =
16

𝜋 ∙ 𝐷3
∙ [ 𝑀𝑒 + √(𝑀𝑒)2 + (𝑀𝑏)2 ] 

gerekli varsayımları yaparak (yazarak), sistematik 

bir şekilde ispatlayınız.  

 

 

 
 

SORU-2) Şekilde verilen kayış-kasnak sisteminde 

kasnağın yarıçapı 100 mm, kasnağın bağlı olduğu 

ortadaki milin çapı ise 35 mm olarak verilmiştir.  

Kasnağın devir sayısı 300 dev/dak olup kayışlara gelen 

kuvvetleri göz önüne alarak; 

a) Milde oluşan maksimum kayma gerilmesini 

hesaplayınız. 

b) İletilen gücü (BG olarak) bulunuz  

c) Mil malzemesinin kayma modülü G = 84 GPa olduğuna 

göre milde oluşan birim dönme açısını hesaplayınız  

 

 
 

SORU-3) Şekildeki dairesel kesitli mil, “ B “ ve “ C “ noktalarından rulmanlar ile 

yataklanmış olup “ A “ve “ D “noktalarında 

bulunan çapı 400 mm olan “ A “ ve çapı 

600 mm olan “ D “ makaraları üzerindeki 

kayışlarda verilen kuvvetlerin T1 = 7.5 kN, 

T2 = 3 kN, T3= 2 kN ve T4= 5 kN 

etkisindendir. Makaralar arası mil boyu a= 

250 mm, b= 650 mm ve c= 350 mm 

olduğu ve mil malzemesinin akma 

mukavemetinin (dayanımının) 320 MPa 

olduğu bilinmektedir. Buna göre,  
a) Sistemin serbest cisim diyagramını 

çiziniz ve bağ kuvvet ve momentlerin doğru 

birimleriyle beraber sayısal değerlerini 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz,  

b) Doğru birimleriyle beraber sayısal değerleri sistematik bir şekilde hesaplanmış ve 

hesaplanan değerlerin diyagram(lar)da da yerine yazılmış olarak kirişe ait normal 

kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti ve burulma momenti diyagramlarını 

sistematik bir şekilde çiziniz, 

 

(Devamı var) 
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SORU-3 (devamı)) 

c) Hook Kanunu açısından sistemdeki en kritik noktada oluşan eğilme momentinin 
ve burulma momentinin sayısal değerlerinin, doğru birimiyle beraber sistematik bir 

şekilde hesaplayınız,  

d) Sistemin emniyet faktörünü “ 2 “ alarak, Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre 

mil çapının sayısal değerini, doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayınız.  

 

SORU-4) Şekildeki kayış kasnak sistemi, B kasnak çapı DB=150 mm, C kasnak çapı 

DC=200 mm ve D kasnak çapı 

DD=250 mm ve kasnaklar arasındaki 

uzunluklar (mesafeler) aynı (eşit) 

LAB= LBC= LCD= LEB= 500 mm olarak 

tasarlanmıştır. Uygulama sırasında 
kayışlarda meydana gelen (kayışlara 

etki eden) kayış kuvvetleri deneysel 

olarak ölçülebilmiş ve birimleriyle 

beraber sayısal değerleri şekilde 

verilmiştir. Sistemde, B, C ve D 

kasnakları, kamalı birleştirme ile çapı 

(d) olan mile rijit bağlanmıştır. Eldeki 

imkanlar nedeniyle çekme emniyet 

gerilmesi 60 MPa ve kayma emniyet 

gerilmesi 30 MPa olan bir 

malzemeden milin işlenmesi ve 

yapılması planlandığına göre, şekilde verilen kuvvet değerlerini dikkate alarak;  

a-) sistemin eksen takımını belirleyiniz ve serbest cisim diyagramını çiziniz,  
b-) “ A “ ve “ E “ mafsallarındaki (rulman yataklarındaki) bağ kuvvetlerinin 

bileşenlerinin sayısal değerlerini, doğru birimleriyle beraber, statik denge 

denklemlerini de kullanarak, sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz, 

c-) sayısal değerleri sistematik bir şekilde hesaplanarak bulunmuş ve diyagramda 

yerine yazılmış olarak milin (kirişin), normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti 

ve burulma momenti diyagramlarını sistematik bir şekilde çiziniz, 

d-) mil çapının ( d ) sayısal değerini, doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 

SORU-5) Şekilde boyut (geometrik) 

ölçüleri ve yükleme durumu görülen 

konsol kiriş şeklinde mesnetlenen ve 

uzunluğu L= 150 mm, iç çapı d= 62 mm 
ve et kalınlığı t= 3 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. 

 

(Devamı var) 
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SORU-5 (devamı)) 

 Burma koluna, şekildeki konumda ve şekilde görüldüğü gibi düşey doğrultuda  3 kN 
ve 9 kN değerlerinde aktif kuvvetler etki  etmektedir. Buna göre, kabın dış yüzeyinde 

(dış çapında) bulunan “ H “ noktasında meydana gelen asal gerilmelerin ve maksimum 

kayma gerilmesinin sayısal değerlerini doğru birimleriyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz.  

 

SORU-6) Şekilde boyut (geometrik) ölçüleri ve 

yükleme durumu görülen konsol kolon şeklinde 

mesnetlenen ve uzunluğu L= 95 mm, iç çapı d= 14 

mm ve et kalınlığı t= 2 mm olan basınçlı kabın 

(borunun) içinde 12 bar hava basıncı bulunmaktadır. 

Ayrıca basınç altındaki kabın (borunun) serbest 

ucuna, kaynaklı burma kolu bulunan bir kelepçe sıkı 
geçme (rijit) olarak bağlanmıştır. Burma koluna, 

şekildeki konumda ve şekilde görüldüğü gibi düşey 

doğrultuda (ama pozitif y ekseniyle ters yönde)  

1500 N ve yatay doğrultuda (ama pozitif z ekseniyle 

ters yönde) 1200 N değerlerinde aktif kuvvetler etki  

etmektedir. Buna göre, kabın (borunun) dış 

yüzeyinde (dış çapında) bulunan “ b “ noktasında 

meydana gelen asal gerilmelerin ve maksimum 

kayma gerilmesinin sayısal değerlerini doğru 

birimleriyle beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz.  

 

SORU-7) Güç= Burulma Momenti x Açısal hız (N = Mb x ω) olduğu hatırlanarak, 

şekildeki mil dişli sistemi ile 37.68 kW’lık bir güç 
(N), çapı 600 mm olan A dişlisi ve çapı 250 mm 

olan C dişlisi aracılığıyla aktarılmak istenmektedir. 

Sistemde, A ve C dişlilerinin, kamalı birleştirme ile 

rijit bağlı olduğu çapı (d) olan milin en fazla 480 d/d 

(devir/dakika) ‘lık devir sayısı (n) ile dönmesine izin 

verilebileceği ve eldeki imkanlar nedeniyle kayma 

emniyet gerilmesi 50 MPa olan bir malzemeden 

milin işlenmesi ve yapılması planlandığına göre, 

şekilde verilen kuvvet ve boyut ölçülerini dikkate ve 

de (pi) π=3.142 , sin20o=cos70o=0.34202 , 

cos20o= sin70o=0.93969  alarak;  

a-) sistemin eksen takımını belirleyiniz ve serbest cisim diyagramını çiziniz,  
b-) “ O “ ve “ B “ mafsallarındaki (rulman yataklarındaki) bağ kuvvetlerinin 

bileşenlerinin sayısal değerlerini doğru birimleriyle beraber, statik denge denklemlerini 

de kullanarak, sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz, 

c-) sayısal değerleri sistematik bir şekilde hesaplanarak bulunmuş ve diyagramda 

yerine yazılmış olarak milin (kirişin), normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti 

ve burulma momenti diyagramlarını sistematik bir şekilde çiziniz  

d-) mil çapının ( d ) sayısal değerini doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-8) Şekildeki mil dişli sistemi ile bir güç ( N ), çapı 700 mm ve ağırlığı 100 N 
olan A dişlisi ve çapı 350 mm ve ağırlığı 50 N olan B 

dişlisi aracılığıyla aktarılmak istenmektedir. Sistemde, 

A ve B dişlileri, kamalı birleştirme ile çapı (d) olan mile 

rijit bağlıdır. Milin, kayma emniyet gerilmesi 70 MPa 

olan bir malzemeden işlenmesi ve imal edilmesi 

planlandığına göre, şekilde verilen kuvvet ve boyut 

ölçülerini dikkate ve π=3.14 ve de 

sin20o=cos70o=0.34202 , cos20o= sin70o=0.93969  

alarak; 

a-) sistemin eksen takımını belirleyiniz ve serbest cisim 

diyagramını çiziniz 

b-) “ D “ ve “ C “ mafsallarındaki (rulman yataklarındaki) bağ kuvvetlerinin 
bileşenlerinin sayısal değerlerini, doğru birimleriyle beraber, statik denge 

denklemlerini de kullanarak, sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz  

c-) sayısal değerleri sistematik bir şekilde hesaplanarak bulunmuş ve diyagramda 

yerine yazılmış olarak milin (kirişin), normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti 

ve burulma momenti diyagramlarını sistematik bir şekilde çiziniz  

d-) mil çapının ( d ) sayısal değerini, doğru birimiyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz  

 

 

 

SORU-9) Şekildeki geometrik şekli ve kesiti verilen içi 

boşluklu (boşaltılmış) 2 m uzunluğundaki (boyundaki) 

mile T=2.4kNm ‘lik bir burulma momenti (Tork) 
uygulanmıştır. Kesitte işaretlenmiş olan “ a “ ve “ b “ 

noktalarında oluşan (meydana gelen) kayma 

gerilmelerinin sayısal değerlerini, doğru birimleriyle 

beraber sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

 

 

 

SORU-10) Şekilde kesit geometrisine sahip olan 

mile T=120 Nm ‘lik bir burulma momenti (Tork) 

uygulanmıştır. Sistemde oluşabilecek olan gerilme 
yığılmasını ihmal (göz ardı) ederek Kesit üzerinde 

işaretlenmiş olan “ a “ ve “ b “ noktalarında oluşan 

(meydana gelen) kayma gerilmelerinin sayısal 

değerlerini, doğru birimleriyle beraber sistematik 

bir şekilde hesaplayarak bulunuz. (Açıklama: (pi) 

= π = 3.142 kullanınız). 
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SORU-11) Şekilde kesiti uçak gövdesi olan eleman 200 kN 

m’lik bir burulma momenti taşımaktadır.  Malzemenin 

müsaade edebileceği maksimum kayma gerilmesi 50 MPa 

olduğuna göre, 

a-) Elemanın sahip olması gereken minimum kalınlığı 

bulunuz,  

b-) Bu moment altında elemanda meydana gelecek birim 
dönme açısını hesaplayınız. 

(Kayma modülü G = 80 GPa alınacaktır.)  

 

 

 

SORU-12)  Şekilde verilen içi boş 

dikdörtgen kesitli parça E ucundan 

ankastre edilmiştir.  Verilenleri göz 

önüne alarak; 

a) Parçanın A ve B noktalarında ortaya 

çıkan ortalama kayma gerilmelerini 

hesaplayınız. 

b) C ucunun E ucuna göre dönme açısını 
hesaplayınız. (Malzeme kayma 

modülünü G = 38 GPa alınız)    

SORU-13) Yatay düzlem (eksen) ile 45o ‘lik açı 

yapan uzama ölçer (Strain Gage) ile 60 mm 

çapındaki mile uygulanan “ T “ burulma momenti 

(Tork) tayin edilmek (hesaplanmak, bulunmak) 

istenmektedir. Uzama ölçerde 325 µm 

(mikrometre) değeri okunabildiğine ve milin 

kayma modülünün 75 GPa ve poisson oranının 

0.3 olduğu bilindiğine göre burulma momentinin 

sayısal değerlerini, doğru birimiyle beraber 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 
 

SORU-14) Yatay düzlem (eksen) ile 60o ‘lik açı 

yapan uzama ölçer (StrainGage) ile 90 mm 

çapındaki mile uygulanan “ T “ burulma momenti 

(Tork) tayin edilmek (hesaplanmak, bulunmak) 

istenmektedir. Uzama ölçerde 250 µm 

(mikrometre) değeri okunabildiğine ve milin 

kayma modülünün 75 GPa ve poisson oranının 

0.3 olduğu bilindiğine göre burulma momentinin 

sayısal değerlerini, doğru birimiyle beraber 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

Açıklama: 
Mukavemet II Dersi için 23 Şubat 2019 tarihinde verilen 1. Çalışma Soruları 14 adet 

sorudan oluşmaktadır.  

45o 


