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3 NOKTADA EĞME DENEYİ FÖYÜ 

 

Eğme deneyi ile, eğilen bir çubuğa etkiyen yük ve elastik deformasyon arasındaki ilişkiyi 

göstermek amaçlanır. Sabit veya değişken yükleme şartlarında, elastik deformasyon sahasında 

çubuğun dayandığı maksimum eğilme yükü bulunur. 

 

Deney numunesine bir kuvvet etkilediğinde, numune kesitinin bir kısmında basma gerilmesi, 

kesitin geri kalan kısmında çekme gerilmesi meydana geliyorsa numune eğilme halindedir. Eğilme 

halindeki numunelerin kesitinde, Şekil 1' de göründüğü gibi iç yüzeye yakın bölgede basma 

gerilmeleri, dış yüzeye yakın bölgede ise çekme gerilmeleri meydana gelmektedir. 

 
Şekil 1. Eğilme durumunda, çubuk üzerindeki gerilme dağılımı  

 

Deneyin temel prensibi, deneyde kullanılacak malzemeyi "basit kiriş" modeli olarak kabul 

etmeye dayanmaktadır. Kiriş denklemi ideal moment durumuna göre çıkarıldığından, kirişte oluşan 

kayma gerilmesinin normal gerilmelere göre ihmal edilebilir düzeyde kalması istenmektedir. Bu 

sebeple malzemenin sabit kesit alanlı uzunluk değerinin en geniş değere oranla en az 16 katı büyük 

olması gerekmektedir.  

 
Şekil 2. 3 Nokta Eğme Düzeneği [2] 

 

Deney süresince, F kuvveti arttırılırken numunenin tam ortasında oluşan sehim değeri 

ölçülür. Ölçülen değerler sonucu kuvvete karşılık gelen sehim grafiği elde edilir. Bu ölçümler, tüm 

numune için en yüksek sehim ve momentin oluştuğu orta noktadan yapılır. Mukavemet bilgilerini 

kullanarak, üç ve dört nokta eğilme deneyleri için gerekli hesaplamalar Şekil 3' te belirtilen 

parametreler kullanılarak elde edilir. 



 
Şekil 3. 3 Nokta Eğme Deneyi İçin Serbest Cisim Diyagramı [3] 

 

Eğme deneyi, iki mesnet üzerine yerleştirilmiş ve konsantre bir kuvvetle yüklenmiş bir çubuğu 

inceler. Merkezi kuvvet tatbiki incelenmesi dışında, mesnet aralığını değiştirerek, kuvvet uygulamak da 

mümkündür. Merkezden yüklü bir eğilme çubuğundaki sehim, F yükünün bir fonksiyonudur. 

Mesnetlerin aralığı L, kesit atalet momenti I ve elastik modülü E alınırsa, maksimum sehim 

𝑦𝑚𝑎𝑘𝑠 aşağıdaki formül ile bulunur [1]. 

𝑦𝑚𝑎𝑘𝑠 =
𝐹𝐿3

48𝐸𝐼
 

 

Düzlemsel atalet momenti, b genişliğinde ve h yüksekliğine sahip dikdörtgen 

kesitli bir malzeme için aşağıdaki formülle hesaplanabilir [1]. 

I =
𝑏ℎ3

12
 

Maksimum kuvvetin hesaplanabilmesi amacıyla örnek olarak ele alınan çelik malzemesi için 

elastik modülü E=210.000 N/mm2’dir. Deney yapılırken, çubuğun maksimum izin verilebilir yükünün 

bilinmesi önemlidir. Şayet malzemenin akma gerilmesi (σa) aşılırsa, çubuk kalıcı olarak deforme olacak 

ve artık kullanım için uygun olmayacaktır. Örnek çelik malzemesi 400 N/mm2 akma gerilmesine 

sahiptir. Bu gerilme değeri, izin verilen maksimum Fmaks yükünü, mesnet aralığının bir fonksiyonu 

olarak belirlemeyi sağlar. Maksimum eğme gerilmesi (σe,maks), çubuğun merkezinde meydana gelir: 

𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠 =
2σe, maks . 𝑏ℎ3

3𝐿
 



σe, maks =
Me, maks 

Wb 

 

Me, maks =
𝐹𝐿

4
 

Wb =
𝑏ℎ2

6
 

3 noktada eğilme deneyinde kullanılacak çekme cihazı ve deney düzeneği Şekil 

4’de gösterilmektedir 

 
Şekil 4. Çekme Cihazı ve Deney Düzeneği 

Maksimum Eğilme Gerilmesi Hesabı 

 
Test edilen malzeme homojen ve elastik bir kiriş olması durumunda üç noktadan eğilme testi 

sırasında maksimum gerilme kirişin dış yüzeyinin orta noktada meydana gelmektedir. Dış yüzeyde 

oluşan gerilme yük sehim eğrisinin herhangi bir noktası için aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. 

σ =
3𝐹𝐿

2𝑏ℎ2
 

Formülde; 

 

σ = Orta noktada kiriş yüzeyindeki gerilme (N/mm2) 

F = Yük sehim eğrisinin herhangi bir noktasındaki kuvvet (N) 

L = İki destek arası mesafe (mm) 

b = Kiriş genişliği (mm) 

h = Kirişin yüksekliği (mm)  

ile sembolize edilmektedir. 



Maksimum Şekil Değiştirme  

 Maksimum şekil değiştirme kirişin alt yüzeyinde, desteklerin orta noktasında oluşmaktadır. 

Bu noktadaki şekil değiştirme aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. 

Ɛ =
6𝑓ℎ

𝐿2
 

Verilen eşitlikte; 

 

Ɛ = Kirişin dış yüzeyindeki şekil değiştirme (mm/mm)  

f = Kirişin maksimum sehimi (mm)  

h = Kiriş kesitinin yüksekliği (mm)  

L = Destekler arası mesafe (mm) 

 

ifade etmektedir. 

 

Hesaplamalarda kullanılacak malzemelerin elastsite modülleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1.  Malzemelerin Elastsite Modülleri 

Malzeme Elastisite Modülü (GPa) 

Alüminyum 69 

Pirinç 97 

Bakır 110 

Çelik 207 

Titanyum 107 

Tungsten 407 

 

 

Eğrilik Yarıçapı  

 Uygulanan kuvvet sebebiyle,  tarafsız eksen eğilmektedir. Oluşan elastik eğrinin yarıçapı 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. 

1

𝜌
=

𝑀

𝐸 𝐼
 

Aynı eğrilik yarıçapı A, B ve C noktalarından geçen eğrinin yarıçapı kullanılarak da belirlenebilir. A 

ve B noktaları rijit mesnetten dolayı şekil değişikliğine uğramaz. Ancak B noktasının yer 

değişitirmesi, 𝑦𝑚𝑎𝑘𝑠’a eşittir.  

 

 

 

 

 

 

 

DENEYİN YAPILIŞI 
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𝜌 − 𝑦𝑚𝑎𝑘𝑠 

 

(𝜌 − 𝑦𝑚𝑎𝑘𝑠)2 + (
𝑙

2
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Alt çenedeki mesnet aralığı kaydırılarak ayarlanır. Numune mesnetler üzerine ortalanacak 

şekilde yerleştirilir.  Çekme cihazının üst çenesi ve numune ile hafif temas sağlanana kadar aşağı doğru 

indirilir.  Çekme cihazını kontrol eden program üzerinden kuvvet ve uzama bilgileri sıfırlanır.  Deney 

başlatılır ve numuneye kırılıncaya kadar cihaz tarafından kuvvet uygulanır. Bilgisayardan gerekli 

hesaplamalarda kullanılmak üzere kuvvet-uzama değerleri elde edilir.  

 

ÖLÇÜMLER VE DENEY SONUÇLARI 

Her bir deney için yukarıda örnekte gösterildiği gibi önce ölçümler yapılır ve daha sonra 

formüller yardımıyla sonuçlar elde edilir.  

Sabitler  

 

Numune Malzemesi  = 

Elastsite Modülü (GPa)  = 

Uygulanan Yük  (kN)  = 

İlerleme Hızı (mm/dk)  = 

 

Ölçümler  

 

Numune Uzunluğu (mm) = 

Destekler Arası Mesafe (mm) =   

Numunenin Yüksekliği (mm) =  

Numunenin Genişliği (mm) = 

 

Sonuçlar  

Deneyler sonucunda oluşturulacak raporda 

-Uygulamalı olarak elde edilen yük-yer değiştirme grafiği  

-Teorik hesaplama sonucunda maksimum yük değeri 

-Teorik hesaplama sonucunda maksimum sehim değeri 

-Teorik hesaplama sonucunda maksimum şekil değiştirme miktarı, 

-Teorik hesaplama sonucunda eğrilik yarıçapı hesabı, 

-Üç noktadan geçen eğriyi kullanarak eğrilik yarıçapı 

istenmektedir. 

 

Değerlendirme 

 

 

 

 

Sonuçlar 
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