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20.1 DENGE DURUMU 

Dış yükleme sonucu zorlanan bir sistemin dengede olup olmadığı araştırı-
lırken iki önemli durumla karşılaşır. Birincisi gerilme problemidir. Bu 
durumda en büyük gerilmelerin emniyet gerilmesinden ufak olması bek-
lenir. İkincisi stabilite problemidir. Dengenin kararlılığı incelenir. Eğer 
denge durumu kararlı değilse, sistemin buradan çok ufak bir sapma yap-
ması durumunda tekrar kendini toparlaması mümkün olmaz ve taşıyıcılık 
özelliğini tamamen yitirir. Gerilme probleminde denge durumu araştırı-
lırken, stabilite probleminde belli olan denge durumunun kararlılığı 
araştırılır. Denge konumunun kararlılığını daha iyi anlayabilmek için 
Şekil (20.1) deki topun durumunu inceleyelim. Eğer Şekil (20.1a) daki 
top, yarım kürenin içinde durduğu denge noktası  den herhangi bir 
tarafa doğru hafifçe itilirse, bir takım salınım hareketlerinin sonunda tek-
rar ilk denge konumu  e geri döner. O nedenle  noktası kararlı denge 
konumudur. Eğer top Şekil (20.1b) deki yarım kürenin tepesinde durduğu 
denge noktası  den herhangi bir tarafa doğru hafifçe itilirse, tekrar  
konumuna geri dönemeyeceği gibi sürekli  konumundan da uzaklaşır. 
O nedenle  noktası kararsız denge konumudur. Eğer Şekil (20.1c) deki 
plağın üstünde  konumunda dengede duran top bir tarafa doğru itilirse, 
 gibi bir başka yere gider ve orada durur.  konumunda da dengededir. 
O nedenle  ve  noktaları tarafsız (farksız) denge konumlarıdır. 

Basit bir örnek olması nedeniyle bir P kuvveti ile sıkıştırılan Şekil (20.2) 
deki T cetvelini inceleyelim. Sıfırdan başlayarak yavaşça arttırılan kuvve-
tin belli bir değerinden sonra cetvel  konumundan  konumuna geçer. 
Bu aşamada eğer kuvvet kaldırılırsa, cetvel tekrar  konumuna geri 
döner. Eğer P kuvveti kaldırılmayıp, arttırılmaya devam edilirse,  
konumu komşuluğunda şekil değiştirmeye devam eden cetvel, dış kuvvtin 
belli bir krP  değerini aşması durumunda kırılır. T cetvelinin kırılmasına 

neden krP  eşik değerine kritik yük denir. 

 

20.2 ELASTİK ÇUBUKLARIN BURKULMASI 

Burkulma problemiyle, basınca çalışan taşıyıcı elemanlarda karşılaşılır. 
Bu paragrafta doğru eksenli elastik çubuklar incelenecektir. Şekil (20.3a) 
de A ucu sabit B ucu mafsallı olacak biçimde mesnetlenmiş, eğilme rijit-
liği EI, boyu L olan ve eksenel P kuvveti ile sıkıştırılan bir elastik çubuk 
görülmektedir. Şimdi; açıkça bir denge durumu olan  konumunun hangi 
koşullar altında kararlı olduğunu araştıralım. Bu problem ilk kez Euler 
tarafından 1757 yılında denge yöntemiyle incelenmiştir. Bir an için  
konumunun farksız denge konumu olduğunu düşünelim ve bunun 
yakınında  ile gösterilen bir başka denge konumu daha olsun. Şimdi 
akla gelecek olan soru “Acaba her zaman bu durum gerçeklenir mi?” dir. 
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Bunu açıklığa kavuşturmak için  konumunu tanımlayacak )(zv  fonksi-

yonu bilinmelidir (Bakınız Şekil 20.4). Şekil (20.3b) deki keyfi kesitte, 
kesit zorları, 
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dır. N  kuvveti basınç olduğu için işareti "-" dir.  ve  konumları 
birbirlerine çok yakın ise, tan v  ¢@ = , sin @ , cos 1 @  olur ve o 
zaman (20.1) bağıntıları, 
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biçiminde sadeleşir. Böylece  konumunun diferansiyel denge denklemi 
0EIv M¢¢+ =  da (20.2) yerleştirilirse, 
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olur. Şekil (20.4) deki iki ucu mafsallı çubuğun sınır koşulları, 
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için (20.3) deki homojen diferansiyel denklemin iki temel çözümü vardır. 
Bunlar, 

 Trivial çözüm  ( ) 0v z º  :  deki denge durumu 

 Trivial olmayan çözüm  ( ) 0v z ¹  :   durumu 

Aranan durum trivial olmayan çözümdür ve o da ancak diferansiyel denk-
lemin katsayılarının bazı özel değerleri için söz konusudur. Çubukta fark-
sız denge konumu arandığında, P kuvvetinin ulaşması gereken sınırlar bu 
özel değerlerle belirlenir. Eğer,  

 2 0
P

EI
 = >  (20.5) 

denirse, (20.3) bağıntısı 2 0v v¢¢+ =  ın çözümünden, elastik eğri, 

 ( ) sin ( ) cos ( )v z A z B z = +  (20.6) 

elde edilir. (20.6) deki integral sabitlerini çözmek için (20.4) deki iki sınır 
koşulundan yararlanılacak. Buna göre: 

 
 
 
 


