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12.1 EKSENEL NORMAL KUVVET 

Çubuğun ağırlık merkezine etkidiği varsayılan normal kuvvet N, eksenel 
normal kuvvet konusu içinde aynı zamanda çubuk eksenine de paralel 
olmalıdır (Bakınız Şekil 12.1a). 

NORMAL GERİLME: Tanım gereği; gerilme, birim alana etkiyen kuvvet-
tir. O nedenle bir anlamda kesit düzlemine yayılı olacak biçimde dağılmış 
bir iç kuvvettir.  

Düzgün Yayılı Normal Gerilme: Şekil (12.1a) daki kesit alanı A  olan ve 
iki ucundan eksenel N  kuvvetiyle çekilen bir çubuk görülüyor. Bu yük-
leme altında, yükten bir miktar uzaklaşıldığında, çubuk kesitinde oluşa-
cak normal gerilmeler Şekil (12.1b) de görüldüğü gibi çubuk kesitinde 
düzgün yayılı olur. Şu halde, dik kesite normal gerilme: 
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A
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Değişken Yayılı Normal Gerilme: Şekil (12.3) deki gibi değişken kesitli 
çubuklarda normal gerilme çubuk kesitinde değişken yayılıdır. Bu durum-
da normal kuvvet, kesit düzlemindeki normal gerilmelerin toplamı olaca-
ğından,  
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biçiminde hesaplanır. 

İşaret Kuralı: Eğer eksenel normal kuvvet çekme ise 0N >  olur ve nor-
mal gerilme z  nin işareti de ( )+  yazılır. 

UZAMA ORANI: Normal kuvvet etkisindeki bir prizmatik çubukta, baş-
langıçta dik duran kesitler, şekil değiştirmeden sonra da dik kalacak 
biçimde rijit bir levha gibi eksen doğrultusunda bir öteleme hareketi 
yaparlar. Şekil (12.2a) da görülmekte olan L  boyundaki prizmatik çubuk, 
eksenel kuvvet N kuvvetinin etkisiyle LD  kadar uzar. Tanım gereği; 
uzama oranı, birbirlerinden birim boy uzaklıktaki iki kesitin, şekil değiş-
tirme sonrası birbirlerinden ne kadar uzaklaştıklarını ifade eder. Şu 
halde çubuktaki tüm eksenel ipçiklerde uzama oranı, 
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olur. Şekil (12.2b) de görüldüğü gibi, eksenel normal kuvvet durumunda 
birim uzama oranı tüm eksenel ipçikler için sabit değerlidir. 
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olur ve z L=  için çubukta oluşacak en büyük normal gerilme, 
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biçiminde elde edilir. Görüldüğü gibi kesitteki normal gerilme, özgül 
ağırlığa ve çubuk boyuna bağlı olarak değişir. 
 

12.8 MAFSALLI ÇUBUKLAR 

Mafsallarla birbirlerine bağlı çubukların oluşturduğu kafes sistemlerde 
dış yükler mafsal noktalarına etkir ve çubuk elemanlarda da sadece ekse-
nel normal kuvvetler oluşur. Kafes sistemler statikçe belirli ya da belirsiz 
olabilir. Statikçe belirsiz problemde, eksik denklemler eğer yeterli sayıda 
uygunluk koşulu ile tamamlanabiliyorsa çözüm vardır.  

STATİKÇE BELİRLİ (İZOSTATİK) ÇUBUK SİSTEMLER: Şekil (12.5a) 
daki iki çubuklu simetrik sistemde çubuk boyları L, kesit alanları A ve 
elastisite modülü E olsun. Şekil (12.5b) den yararlanarak B mafsalında 
yazılacak yatay ve düşey izdüşüm denge denklemlerinden, çubuk kuvvet-
leri, 
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