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17.1 GERİLME 

Dış kuvvetlerin etkisindeki bir çubukta kesit tesirleri doğar. Kesit 
tesirleri, o kesit alanına yayılı olarak dağılmış iç kuvvetlerin, çubuk 
eksenine indirgenmiş değerleridir. İç kuvvetler ise, hayali olarak parçalara 
ayrılmış çubuğun parçaları arasında yayılı tarzda dağıldığı kabul edilen 
etkitepki kuvvetleridir. Birim alana yayılı iç kuvvetlere genel bir ad 
olarak gerilme (iç kuvvet) denir. Gerilme tansörel bir büyüklük olup, 
bileşenleri vardır ve bu eserde σ  ile gösterilecektir. Şekil (17.1a) daki 
dikdörtgen kesitli çubuğun iki ucundaki yüzlere düzgün yayılı çekme 
kuvveti etkisin. Eğer Şekil (17.1b) deki diferansiyel alan elemanı dA  ya 
etkiyen kuvvet dp  nin birim alandaki şiddeti   ise, tanım gereği: 

 İç kuvvet : d dp A=  (17.1) 

 Gerilme :  
d

d

p

A
 =  (17.2) 

olur. Şimdi pd  kesit alanı üstünde integre edilirse, çubuğu iki ucundan 

çeken (Şekil 17.1c) deki normal kuvvet, 

► d
A

N A= ò  (17.3) 

bulunur. Şimdi enkesit ve gerilme kavramına açıklık getirelim. R ve M 
dış etkileri altında olan Şekil (17.2a) daki çubuk, ekseniyle keyfi bir açı 
yapan bir ayırma düzlemiyle kesilirse, normali n olan ayırma yüzeyi Şekil 
(17.2b) de görüldüğü gibi olur. Ayırma yüzeyine kesit (enkesit) denir. 
Birim alana etkiyen σ  eğik gerilmesi genellikle yüzey normali n ye göre 
farklı doğrultudadır. O zaman bu σ  gerilmesi Şekil (17.2c) de görüldüğü 
gibi biri n normali doğrultusunda, diğeri ayırma yüzeyine teğet olacak 
biçimde iki bileşene ),( nn τσ  ayrılabilir ve bunlara özel adlar verilir. 

 



 

 

 280  STATİK ve MUKAVEMET 

Eğik Gerilme : Kesit normali n ye göre farlı doğrultuda olan σ  
gerilmesi. 

Normal Gerilme : Eğik gerilme σ  nın, n normali doğrultusundaki 

nσ  bileşeni. 

Kayma Gerilmesi : Eğik gerilme σ  nın, ayırma yüzeyine teğet olan 

nτ  bileşeni. 

Ayırma düzlemine Şekil (17.3) de görüldüğü gibi bir dik koordinat takımı 
yerleştirelim. Eksenlerden biri yüzey normal vektörü n doğrultusunda 
seçilirse, buna dik diğer iki eksen ),(   ayırma yüzeyi içinde yer alır. 

Gerilme bileşenlerinin gösteriminde kullanılan alt indislerin özel anlamı 
vardır ve yaygın olarak iki farklı uygulamayla karşılaşılır. Bunlardan 
birincisinde, gerilme bileşenleri çift alt indisli olacak şekilde ij , 

( , , , )i j n = , biçiminde yazılır. O zaman normal gerilme nn  ve 

kayma gerilmeleri  n ,  n  biçiminde gösterilir. İkincisinde ise, normal 

gerilme ile kayma gerilmeleri farklı harflerle n  ve  n ,  n  biçiminde 

yazılır. Bu eserde ikinci gösterim tarzı kullanılacak. Şimdi alt indislerin 
anlamlarını açıklayalım. 

 1. alt indis : Gerilme bileşeninin ait olduğu yüzey normalinin doğ-
rultusunu işaret eder. 

 2. alt indis : Gerilme bileşeninin paralel olduğu eksen doğrultusu-
nu belirtir. 

Örneğin, yüzey normali x ekseni yönünde olan kesitte y ekseni yönündeki 
kayma gerilmesi xy  dir. ),,( zyx  eksen takımında kenar uzunlukları son-

suz küçük ),,( zyx   olan bir dikdörtgenler prizmasında gerilme bile-

şenleri Şekil (17.4) de görüldüğü gibidir ve bu durumda gerilme tansörü, 

► 
x xy xz

yx y yz

zx zy z

  
  
  

é ù
ê ú
ê ú= ê ú
ê ú
ê úë û

σ  (17.4) 

olur. Şekil (17.4) deki dikdörtgenler prizmasının dik yüzlerindeki kayma 
gerilmeleri, şiddetçe birbirlerine eşit olduğundan, 

 , ,yx xy xz zx zy yz     = = =  (17.5) 

dır. Bu aynı zamanda gerilme tansörü için simetri koşulu ij ji =  (i j¹  

ve , , , )i j x y z=  dir. O nedenle (17.4) deki gerilme tansörü σ , (17.5) e 

göre, dokuz yerine altı bağımsız sayı ile tanımlanır. Fakat bazı özel geril-


