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6.1 KAFES SİSTEMLER 

Kafes sistemler çok sayıda parçadan oluşan taşıyıcı sistemlerdir. Dış kuv-
vetlerin etkisindeki kafes sistemlerde, parçaların bir arada tutulabilmesi 
için bazı iç kuvvetler oluşur. Bu bölümde işte bu iç kuvvetlerin hesaplan-
ması anlatılacaktır. Kafes sistemler, doğru eksenli çubukların, mafsallar 
aracılığı ile birbirlerine bağlandığı ve yüklerin sadece mafsal noktala-
rına etkidiği kabul edilen çok parçalı taşıyıcı sistemlerdir (Bakınız Şekil 
6.1a). Diğer yapı sistemlerine göre çok daha hafif olmaları nedeniyle, 
köprü, çatı makası gibi mühendislik projelerinde tercih edilirler.  

Kafes sistemleri oluşturan çubukların birleşim (mafsal) noktaları kaynak-
lı, bulonlu ya da perçinli olabilir ve buraya düğüm noktası adı verilir. 
Böyle bir nokta için, eğer bütün çubuk eksenleri Şekil (6.1b) de görüldü-
ğü gibi tek bir noktada kesişiyorsa, mafsal koşulu genellikle sağlanır. 
Şimdi örneğin Şekil (6.1a) daki kafes sistemde A düğüm noktasını ele 
alalım. Şekil (6.1c) deki SCD da bu düğüm noktasına yönelmiş , ,  
ve  numaralı çubuklar, birer doğru ile işaret edilmiştir. Kafes sistemlere 
etkiyen dış yükler Şekil  (6.1a) da görüldüğü gibi hep düğüm noktaları 
üstünden taşıyıcı sisteme aktarılır. O nedenle kafes sistemde çubuklar 
sadece basınç ya da çekme biçiminde eksenel kuvvetler aktarırlar.  

Uygulamada sıklıkla üç boyutlu kafes sistemler kullanılır (Bakınız Çizel-
ge 6.1). Eğer kafes sistem belli bir düzlem içerisinde yer alıyorsa, buna 
düzlem kafes sistem denir (Bakınız Çizelge 6.2). 

ÇİZELGE (6.1): Bazı uzay kafes sistem uygulamaları 
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ÇİZELGE (6.2): Çok bilinen bazı kafes sistem ve bunların kullanıldığı yerler. 
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olup, BE, CF, BF ve CE çubuklarından biri fazla bağ olur. Kafes içten 
fazla bağlı (fazla rijit) ve dıştan tam bağlıdır ve bu haliyle hiperstatiktir. 

Şimdi 3m=  için (6.2) deki rijitlik koşulu sağlanmıyor ve 3 2c d+ <  
bulunuyor ise, böyle bir kafes sistem rijit değildir ve göçer. Buna örnek 
olarak Şekil (6.10a) yı inceleyelim. Burada,  

 

26

15

3

c

d

m

ü= ïïïï= ýïï= ïïþ

            
2 3

30 29

d c ü= + ïïýï¹ ïþ
     (6.5) 

dur. Kafes sistemin içten ve dıştan yetersiz bağlı olup, göçme mekaniz-
ması Şekil (6.10a) da taranarak çizilmiştir. Eğer kayıcı D mesnedi sabit 
hale getirilirse,  mesnet tepkisi sayısı 4m =  olur ve o zaman 2 4d c= +  

de 30 30º  biçiminde sağlatılır. Ancak bu koşullar altında kafes sistem 
Şekil (6.10b) da görüldüğü gibi tekrar taşıyıcılık özelliğine kavuşur.  

Rijit cisimler mekaniği kapsamında ve statik konusu içinde sadece içten 
ve dıştan tam bağlı kafes sistemler incelenecektir. Çizelge (6.3) de çeşitli 
tam, fazla, eksik bağlı ve rijit, fazla rijit bazı kafes sistemler çizilmiştir. 

 

6.3 KAFES SİSTEMLER İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

Dış yüklerin sadece sürtünmesiz kabul edilen mafsallara uygulanmaları 
ve genellikle çubuk ağırlığının da ihmal edilmesi nedeni ile kafes sistem-
lerde çubuk kuvvetleri eksenel normal kuvvet olmakta ve üzerlerinde de 
herhangi bir moment etkisi meydana gelmemektedir. Doğal olarak çubuk 
üstündeki eksenel kuvvetler de ya basınç ya da çekme olacaktır. Bu aşa-
mada çubuk kuvvetleri için bir işaret kuralına ihtiyaç vardır.  

Eksenel Kuvvette İşaret Kuralı: Şekil (6.11) de görüldüğü gibi, çekme 
kuvveti her zaman pozitif ( )+ , basınç kuvveti de negatif ( )-  işaretle 

yazılır. 

Kafes sistemlerde çubuk kuvvetlerini bulmak için kullanılan analitik 
çözüm yöntemleri içinde en yaygın olanları düğüm noktası ve kesim 
yöntemi (Ritter yöntemi) dir. Şimdi bunları sırayla inceleyelim. 

DÜĞÜM NOKTASI YÖNTEMİ: Yöntemin isminden de anlaşılacağı gibi, 
her düğüm noktasında onun üstünde kesişen çubuk kuvvetlerinin dengesi 
araştırılır. Düğüm noktaları birer maddesel nokta olarak ele alındığı için 
yazılacak denge denklemi sayısı ikidir. Şu halde bu yöntemden yararlanı-
lacak ise, o düğüm noktasında bilinmeyen çubuk kuvveti sayısı ikiyi aşma-
malıdır. 


