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16.1 TANIMLAR 

Çubuğa etkiyen dış kuvvetler çubuk ekseninden geçen bir düzlem içinde 
yer alırlar. Eğer dış kuvvetler çubuk eksenine dikse, çubukta genellikle 
kesme kuvveti ve eğilme momenti birlikte oluşur ve 11. Bölümden hatır-
lanacağı gibi eğilme momenti ile kesme kuvveti arasındaki diferansiyel 
ilişki,  
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dir. Bazen bir çubuk parçası, sadece eğilme momenti etkisi altında denge-
de olabilir. Bu durumda dış kuvvetler çubuğun iki yanındaki kesite dik 
biçimde etkiyen kuvvet çifti biçiminde olurlar. 

Şekil (16.1) de yükleme öncesi şekil değiştirmemiş prizmatik çubukta z  
ekseni aynı zamanda çubuk eksenini de işaret etmektedir. Başlangıçta 
basitlik açısından Şekil (16.1b) de görüldüğü gibi düşey eksene göre 
simetrik kesitlerin eğilmesini ele alalım. İleride bunun dışına nasıl çıkıla-
cağı ele alınacak.  

Dik Kesit: Çubuk eksenine dik olan ve ( , )x y  düzlemine paralel duran 

kesit alanına denir. 

Kuvvet Çifti: Şekil (16.2b) deki çubuğun bir dik kesitine kuvvet çifti 

z zF=F k  ve z-F  etkiyorsa, bunun eşdeğeri olan etki Şekil (16.2c) 

deki eğilme momenti xM  dir. 

Basit Eğilme: Şekil (16.2c) deki gibi eğer çubuk ekseni boyunca kesme 
kuvveti sıfırsa ve çubuğun uçlarına yalnız eğilme momenti etki-
yorsa, bu çubukta basit eğilme meydana gelir. Bu durumda (16.1) i 
incelersek, eğilme momenti M  nin sabit olması gerektiği hemen 
görülür.  

Elastik Eğri: Şimdi Şekil (16.2a) daki prizmatik çubuk kesitinin y ekse-
nine göre simetrik olduğunu varsayalım. Yükleme öncesi çubuk 
ekseni z ekseni boyunca giden bir doğru iken, iki ucuna etkiyen 
kuvvet çifti zF  ve z-F  e eşdeğer eğilme momenti xM  sonrası 

Şekil (16.2b) de görüldüğü gibi çubuk ekseni ),( zy  düzlemi içinde 

bir eğri halini alır ve buna elastik eğri denir.  

Eğilme sonrası, çubuk ekseni boyunca bazı ipçiklerin boyu uzar, bazıları-
nın boyu kısalır ve bazıları da aynı kalır. Bu durum düşey koordinat 
değerlerine bağlı olarak aşağıda açıklandığı gibidir.  
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matik çubukta eğilme momenti xM  in neden olduğu eğilme düzle-

mi ),( zy  olduğundan, bu durumda çubuk düz eğilme yapar (Bakı-

nız Şekil 16.4b). Yalnız şunu belirtmek gerekir ki, düz eğilme için 
kesitin mutlaka simetrik olması gerekmez. İleride bununla ilgili 
açıklamalar yapılacak. 

Eğik Eğilme: Kuvvetler düzlemi ile eğilme düzleminin çakışmadığı 
durumdur. 

 

16.2 EĞİLME VARSAYIMI 

Bu bölümde, homojen izotrop malzemeden yapılmış, kuvvetler çizgisine 
göre simetrik olan ve olmayan prizmatik çubuklar incelenecek. Şekil 
(16.4a) daki doğru eksenli elastik çubuğun iki ucuna sıfırdan başlayarak 
yavaşça arttırılan eğilme momenti xM  uygulanırsa, çubuğun şekil değiş-

tirmiş durumu Şekil (16.4b) deki gibi olur. Çubuk davranışının daha iyi 
anlaşılabilmesi için geometri biraz abartılı çizilmiştir. Görüldüğü gibi 
çubuğun yan yüzündeki düşey çizgiler doğrusal olup sadece dönüşleri 
düşeyden sapma biçimindedir. Buna mukabil boyuna çizgiler eğilmeyi 
belirtecek biçimde eğriseldir (Şekil 16.4b). Eğilme öncesi kesitlerin ala-
cağı biçimi yorumlayan ve BernouilliEuler adıyla bilinen eğilme varsa-
yımı; 

"Yükleme öncesi çubuk eksenine dik ve düzlem olan kesitler, 
eğilme sonrası elastik eğriye dik ve düzlem kalırlar" 

biçimindedir. Bu varsayım, Şekil (16.4b) de görülmektedir.  

 

16.3 DÜZ EĞİLME 

Kuvvetler düzlemi ile eğilme düzlemi çakışırsa düz eğilme oluşur. Şimdi 
düz eğilme durumu için gerilme, şekil değiştirme ve bünye bağıntılarını 
elde edelim. 

ŞEKİL DEĞİŞTİRME DURUMU: Eğilme nedeniyle, çubuk ekseninde olu-
şacak sapma, Şekil (16.5a) da görüldüğü gibi çubuk ekseni boyunca şekil 
değiştirmelere neden olur. Eğilme sonucu çubuk ekseni bir eğri halini alır 
ve şekil değiştirmiş parçada ipçik boyları, merkezi O¢  de olan bir daire-
nin yay elemanları ile tarif edilebilir. Eğilme çubuğunda şekil değiştirme 
durumu ifade edilirken kullanılan üç önemli büyüklük vardır. Bunlar: 

 x  : O¢  merkezine göre yay açısı 

 x  : eğrilik yarıçapı 

 1/x x =  : eğrilik  

     
 
 


