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18.1 ELASTİK EĞRİNİN DİFERANSİYEL DENKLEMİ 

Çubuk ekseni, yükleme sonucu başlangıç durumuna göre Şekil (18.1) de 
görüldüğü gibi değişir ve elastik eğri adını alır. Bu bölümde incelenecek 
çubuk kesitleri kuvvetler çizgisine göre simetrik olacaktır. O zaman ),( zy  

düzlemi, hem kuvvetler düzlemi hem de eğilme düzlemi olur ve bu aynı 
anda elastik eğriyi de kapsar. Basit eğilme durumunda moment çubuk 
boyunca sabittir ve buna bağlı olarak elastik eğri de bir daire yayı olur. 
Elastik eğri denklemi elde edilirken, )(zv  sapması ile yayılı yük ( )q z  

arasındaki ilişki, çubuğun mesnet koşullarından bağımsız olarak, bir dife-
ransiyel denklem yapısında kurulmalıdır. Eğrilikmoment ile diferansiyel 
geometriden eğrilikçökme arasındaki ilişki, 

 Eğrilikmoment  : 
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olup, buradaki türevler d / dv v z¢ =  ve 2 2d / dv v z¢¢ =  dir. Yalnız (18.2) 
deki   işareti için bir karara varmak gerekir. Bu tamamen eğilme 
momenti için yapılan işaret varsayıma bağlıdır. Şekil (18.1) deki ),( yx  

takımında pozitif eğilme momenti kabulü 0M >  için 0v¢¢ <  dır. Şu hal-
de (18.1) ile matematik anlamda uyum sağlanabilmesi bakımından (18.2) 
deki işaret ( )-  olmalıdır. Ayrıca basık eğrilerde ( )v z¢  küçüktür ve 

2( ) 1v¢   olacağından 1 in yanında ihmal edilebilir. Buna göre (18.2) 

doğrusallaştırılırsa, prizmatik çubukta basit eğilme durumunda elastik 
eğriye ait diferansiyel bağıntı, 
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olur. (18.3) doğrusal olduğundan süperpozisyon kuralı geçerli olup, EI  
eğilme rijitliğidir. Bazen çubuk ekseni boyunca eğilme momenti ve/veya 
çubuk kesiti değişken olabilir. Eğer eğilme momenti eksen boyunca nok-
tadan noktaya değişiyorsa, o zaman şekil değiştirmiş çubuk ekseni daire 
yayı yerine genel bir eğri biçiminde olur. Uzun ve narin çubuklar için 
(18.3) sonuçları ile deneysel bulgular oldukça iyi örtüşmektedir. Kesme 
kuvveti ile yayılı yük ve eğilme momenti arasındaki ilişkiler, 
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ile birlikte (18.3) türetilerek düzenlenirse, 



 

 

 18. ELASTİK EĞRİ 305 

ÇİZELGE (18.1): Mesnetler ve sınır koşulları 
 

Mesnet Tipi Bağ Koşulları

Ankastre 
mesnet      

Geometrik yapıda 

0z = için 0v =  0v ¢ = =  

Serbest uç 
     

Mekanik (dinamik) yapıda 

0z = için 0v¢¢ =  0v¢¢¢ =  

Yüklü  
Serbest uç 

 

Mekanik (dinamik) yapıda 

0z = için x oEI v P¢¢¢- =  x oEI v M¢¢- =  

Mafsallı 
mesnet      

Geometrik ve dinamik yapıda 

0z = için 0v =  0v¢¢ =  

Elastik çöken 
mafsallı 
mesnet 

     

Dinamik yapıda 

0z = için 1xEI v k v¢¢¢- =  0v¢¢ =  

 
z L= için    1xEI v k v¢¢¢ =  0v¢¢ =  

Elastik dönen 
sabit mesnet      

Geometrik ve dinamik yapıda 

0z = için 0v =     2xEI v k v¢¢ ¢=  

 
z L= için 0v =  2xEI v k v¢¢ ¢- =  

Hem elastik 
çöken hem de 
elastik dönen 

mafsallı 
mesnet 

     

Geometrik ve dinamik yapıda 

0z = için 1xEI v k v¢¢¢- =     2xEI v k v¢¢ ¢=  

 
z L= için    1xEI v k v¢¢¢ =  2xEI v k v¢¢ ¢- =  


