
 

 

 

 

 

Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat – Mekanik Laboratuarı 

Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi 

Konu: Çekme, burulma ve eğilme deneylerinin mikron düzeyde incelenmesi 

 

Kullanılan Cihaz Donatım ve Malzemeler:  

- Deneylerde kullanılacak olan 3 adet numune  

- Strain Gauge deney seti 

- Dijital gösterge (gerinim ölçer), Şekil 1'de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Strain Gauge deney seti, ağırlıklar, moment çubuğu ve dijital gösterge. 

 

Çekme Deneyi İçin Teorik Bilgi 

Normal Gerilme (σ):  

Kesit düzlemine dik olan kuvvet yoğunluğuna o noktadaki normal gerilme adı verilir. Yükün, 

uygulandığı alana bölünmesiyle elde edilir. Aşağıdaki bağıntıyla bulunur:  

 

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü 

Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi 

Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu 

 

 

 



 

 

Bir kesit yüzeyinden dışa doğru etkiyen normal gerilmelere çekme gerilmesi denir. 

Malzemenin uzamasıyla meydana gelir. İşareti pozitiftir.  

Bir kesit yüzeyinden içeri doğru olan normal gerilmelere basma gerilmesi denir. Malzemenin 

sıkıştırılmasıyla oluşur. İşareti negatiftir. 2  

Birim Şekil Değiştirme (ε):  

Birim Şekil Değiştirme, malzemenin boyundaki değişim miktarının (gerilmeden dolayı oluşan 

şekil değişimi) ilk boya bölünmesiyle bulunur. 

 

Birim kısalma, malzemenin sıkıştırılmasıyla oluşur. İşareti negatiftir.  

Birim uzama, malzemenin uzamasıyla meydana gelir. İşareti pozitiftir.  

Elastisite Modülü (E):  

Elastik sınır içerisinde malzemede oluşan gerilmenin birim şekil değiştirme oranına denir. 

İngiliz fizikçi Thomas Young tarafından keşfedilmiştir. Malzemenin rijitliğinin bir ölçüsüdür. 

(E ne kadar büyükse malzeme o kadar rijittir). 

 

 

Şekil 2: Gerilme-birim şekil değiştirme diyagramı. 

Burulma Deneyi İçin Teorik Bilgi 

Sembol Tanım Birim 

A Alan m
2 

M Moment Nm 

F Yük N 

L Numunenin toplam boyu m 

l Test uzunluğu m 



 

 

T Tork Nm 

J Polar atalet momenti m
4 

G Kayma Modülü N/m
2 

D Numune çapı m 

r Numune yarıçapı m 

τ Kayma gerilmesi N/m
2
 

γ Kayma birim şekil değişimi --- 

θ Burulma açısı Radyan 

Tablo 1: Burulma konusunda ki temel notasyonlar. 

Kayma Modülü 

Kayma modülü kayma gerilmesinin kayma birim şekil değişimine bölünmesi sonucunda elde 

edilmektedir. 

Kayma Gerilmesi τ
G= =

Kayma birimşekildeğişimi γ
 

Bu formül malzemenin elastik davranış gösterdiği durum için geçerlidir.        

 Polar Atalet Momenti       

     Polar atalet momenti silindirik cisimlerin kendi rotasyon hareketlerindeki değişime karşı 

eylemsizliğini gösterir. Polar atalet momentinin yüksek olması cismin yüksek burulma 

torkuna direnç gösterdiği anlamına gelmektedir. 

4D
=

32
J



 

Tork (Burulma Momenti) 

 

Şekil 3: Burulma. 



 

 

Şekilde görülen yük ile tork kolunun çarpımı uygulanan torku vermektedir. 

T=Yük×Torkkolu  

Burulma açısını hesaplamak için  

=
GJ

Tl


 

Kayma Gerilmesi  

Uygulana tork ile cisim üzerinde bir kayma gerilmesi meydana gelmektedir.  

τ=
2J

TD

 

Kayma Birim Şekil Değişimi 

τ
γ=

G

r

l




 

Kayma modülü tekrar düzenlenirse; 

( ) / 2

( ) /
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G
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Eğilme Deneyi İçin Teorik Bilgi 

Basit eğilme teorisine göre, bir kiriş sadece uygulanan moment düzleminde eğildiği takdirde, 

gerilme dağılımı ve kirişin eğriliği arasındaki ilişki şu şekildedir: 

 

M : Kiriş kesitinde oluşan eğilme momenti 

I : Kiriş kesitinin tarafsız eksene göre atalet momenti 

E : Kiriş malzemesinin elastisite modülü 

ρ : Kirişin eğrilik yarıçapı 

σ : Eğilme momentinden dolayı tarafsız eksenden y mesafesinde oluşan eğilme gerilmesi 

y : Tarafsız eksenden dikey mesafe 

Kirişin eğriliği (1/ρ), yaklaşık olarak sehimin ikinci türevine eşittir. Eğer y noktası seçilen 

orijinden x kadar uzakta kirişin sehimine eşitse:  

 



 

 

Ortasından tekil yüklü bir çubuk eleman için oluşacak sehim miktarı; 

 

W= Kirişe etki eden yük  

l=Basit mesnetli kirişler arası mesafe  

E= numunenin elastik modülü  

I= atalet momenti. 

Bir Kiriş İçin Kalınlık, Rijitlik ve Kiriş Sabiti  

Rijitliği yüksek bir kiriş verilen bir yük altında rijitliği daha düşük olan kirişe göre daha fazla 

eğilir. Bu durum elastik birim şekil değiştirmede elastisite modülünün etkisine benzer fakat 

bir farkla. Eğilmede sadece elastiklik modülü değil, kirişin boyutları da etkilidir. Kiriş elastik 

bölgede eğildiği sürece rijitlik uygulanan yükün sehime oranına eşittir. 

 

Kirişin rijitliği yalnız malzeme kalınlığı değiştikçe malzeme kalınlığının küpüyle doğru 

orantılı olarak değiştiği bilinir. Rijitlik kalınlığın küpüyle doğru orantılıdır, yani rijitliğin 

kalınlığın küpüne oranı sabittir. 

 

veya  

 

Atalet Momenti (I):  

Dikdörtgen kesitli bir kirişin yatay eksenli tarafsız eksene göre atalet momenti: 

 

 

Şekil 4: Dikdörtgen kesitli kiriş. 

 



 

 

Çekme Deneyinin Yapılması 

1) Dijital göstergede yarım köprü ayarları yapılır. Bunun için kırmızı ve sarı kablolu 

soketler karşılıklı takılır. Kalan 2 boşluk için yeşil ve mavi kablosuz soketler takılır. 

2) Yarım köprü için ACT değeri 2’ye getirilir. 

3) Gauge faktörü için 2.09 değeri ayarlanır. 

4) Sırasıyla 1,2,3 ve 4 kg ağırlığındaki ağırlıklar takılır ve dijital göstergedeki gerinim ve 

voltaj değerleri okunur. 

Burulma Deneyinin Yapılması 

1) Dijital göstergede tam köprü ayarları yapılır. Bunun için kırmızı ve yeşil kablolu 

soketler karşılıklı takılır. Kalan 2 boşluk için mavi ve sarı kablolu soketler karşılıklı 

takılır. 

2) Tam köprü için ACT değeri 4’e getirilir. 

3) Gauge faktörü için 2.04 değeri ayarlanır. 

4) Moment çubuğu ankastre olmayan kısma yerleştirilir. Moment kolu 150 mm olacak 

şekilde ayarlanır ve sırasıyla 250 ve 500 gr ağırlığındaki ağırlıklar takılır ve dijital 

göstergedeki gerinim ve voltaj değerleri okunur.   

Eğilme Deneyinin Yapılması 

1) Dijital göstergede çeyrek köprü ayarları yapılır. Bunun için kırmızı kablolu ve mavi 

kablosuz soketler karşılıklı yerleştirilir. Kalan 2 boşluk için sarı ve yeşil kablosuz 

soketler karşılıklı takılır. 

2) Çeyrek köprü için ACT değeri 1’e getirilir. 

3) Gauge faktörü için 2.10 değeri ayarlanır. 

4) Ankastre mesnetten itibaren 420 mm uzaklıktaki mesafeye sırasıyla 50, 100 ve 150 gr 

ağırlığındaki ağırlıklar takılır ve dijital göstergedeki gerinim ve voltaj değerleri 

okunur. 

 

 

 

 

 



 

 

İstenenler: 

1) Tabloların doldurulması. 

2) Deneyin değerlendirilmesi. 

Köprü türü: Çeyrek ACT: 

Yükleme mesafesi: 420 mm Gauge Faktör: 

Yükler (g) Okunan Gerinim (µƐ)  Okunan Voltaj (µV) 

      

      

      

      

      

      

Tablo 2: Eğilme deneyi değerleri. 

Köprü türü: Tam ACT:  

Momen kolu mesafesi: 150 mm Gauge Faktör: 

Yükler (g) Oluşan Moment (Nmm)  Okunan Gerinim (µƐ)  Okunan Voltaj (µV) 

        

        

        

        

        

        

Tablo 3: Burulma deneyi değerleri. 

Köprü türü: Yarım ACT: 

En küçük kesit alanı: 10.06 mm X 2.02 mm Gauge Faktör: 

Yükler (kg) Okunan Gerinim (µƐ)  Okunan Voltaj (µV) 

      

      

      

      

      

      

Tablo 4: Çekme deneyi değerleri. 

 

 


