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11.1 ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN CİSİMLER MEKANİĞİ 

Bu bölüme kadar statik kapsamında, dış kuvvetlerin etkisi altında şekil 
değiştirmeyen katı cismin (rijit cismin) dengesi incelendi. Ayrıca biliyo-
ruz ki; rijit cisim bir ideal kavram olup, doğada böyle cisimler yer almaz. 
Kitapta bundan sonra şekil değiştirebilen cisimler mekaniği içinde elastik 
cismin dengesi, “mukavemet” adı altında incelenecek. Rijit cisim mekani-
ğinde kullanılan bir çok temel kavram, denge şartları, bağ kuvvetleri, 
hareket ve titreşim v.s., şekil değiştirebilen cisimler mekaniğinde de kula-
nılır. Yalnız şunu hatırlatmakta yarar var; rijit cisim mekaniğinde statik 
ya da dinamik bir problemde, cismin dış kuvvetler etkisinde yeterli daya-
nıma sahip olup olmadığı araştırılmaz. Halbuki şekil değiştirebilen 
cisimler mekaniğinde cismin dayanımı (mukavemeti) incelenir ve bu kap-
samda ya boyutlandırma ya da boyut tahkiki yapılır.  

Mukavemet: Mühendislik uygulamalarında hesap kolaylığı sağlayacak 
ama gerçek durumdan da çok uzaklaşmayacak bazı varsayımlar yapılarak 
kesine olabildiğince yakın kalacak yaklaşık sonuçlar elde edilir.  

Bir mühendis, inceleyeceği problemde her zaman güvenlik şartı ile eko-
nomi şartını birlikte gözetmelidir. Eğer dayanım çok fazla ön plana çıkar-
sa, ekonomi şartından uzaklaşılır. Eğer öncelik ekonomi şartına verilirse, 
o zamanda güvenlik sınırlarının ne ölçüde zorlandığına dikkat edilmeli-
dir. O nedenle proje yapan bir mühendis aklının bir köşesinde güvenlik 
ve ekonomi şartlarını hep tartışır. 

 

11.2 ÇUBUKLAR 

Bu eserde mukavemet konusu içinde sadece çubuk kuramı ele alınacak. O 
halde biraz çubuklarla ilgili genel bilgiler verelim. Çubuğun boyu olarak 
ifade edilen boyutu, kesit alanını ifade eden diğer iki boyutuna göre bir 
mertebe büyüktür. Çubuğun önemli olan boyutu çubuk ekseni üstünden 
ölçülür. Şekil (11.1) deki dikdörtgen kesitli çubukta, z  ekseni aynı 
zamanda çubuk ekseni de olup, buna dik kalacak biçimde çubuk kesil-
diğinde karşılaşılan yüzeye dik kesit denir. Ayrıca dik kesitin ağırlık mer-
kezi daima çubuk ekseni üstünde bulunur. Eğer çubuk eksenine eğik ola-
cak bir biçimde çubuk kesilecek olursa, ortaya Şekil (11.1) de görüldüğü 
gibi bir eğik kesit çıkar.  

Çizelge (11.1) de görüldüğü gibi çubuklar geometrik özelliklerine göre 
çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilirler. Bunlardan biri; çubuk eksenine 
göre yapılandır. Çubuklar doğru eksenli ya da eğri eksenli olabilirler. Bir 
başkası çubuk enkesitine göre yapılandır. Bu durumda sabit ya da değiş-
ken kesitli olabilir.  
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ÇİZELGE (11.1) Çeşitli çubuklar 

Geometrilerine göre çubuklar 

   

   

 
 

Konik helisel merdiven kirişi 
 

Parabolik helisel yay 

Kesitlerine göre çubuklar 

   


