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Ödev yapılırken uyulması gereken kurallar 

Ödev elle yazılacaktır. Hesaplama kademeleri anlaşılır şekilde çözüme yansıtılmalıdır. Çizim yoluyla 

çözüm gerektiren sorularda milimetrik kağıda elle çizim ve bu çizimin üzerinde gösterim şeklinde 

çözüm yapılmalıdır. Kapak sayfası mutlaka eklenmelidir. Kapak sayfası tamamen bilgisayarda 

hazırlanmalı ve öğrenci tarafından daha sonra elle bir ekleme yapılmamalıdır. Soruların çözümünden 

önce elle yazılmış olan soruların da çözüme eklenmiş olması gerekmektedir. Teslim tarihi 4/8/2016 

Perşembe saat 16:45’tir. Geç teslim edilen ödevler 30 puan eksik değerlendirilecektir. 

1) 12,8 mm çapında ve 50,8 mm ölçü boyunca alüminyum bir silindirik numuneye çekme yükü 

uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda görülen yük numune ölçü boyu verilerini kullanarak 

şıklardaki soruları cevaplayınız. 

a. Mühendislik gerilme-birim şekil değişimi eğrisini çiziniz. 

b. Elastiklik modülünü hesaplayınız. 

c. Birim şekilde değişiminin 0,002 değeri için akma dayanımı belirleyiniz. 

d. Bu alaşımın çekme dayanımı belirleyiniz. 

e. Yüzde uzama cinsinden yaklaşık olarak sünekliği nedir? 

f. Rezilyans modülünü hesaplayınız. 

Yük (N) Boy (mm) Yük (N) Boy (mm) Yük (N) Boy (mm) Yük (N) Boy (mm) 

0 50,800 30400 51,003 44800 52,832 46100 56,896 

7330 50,851 34400 51,054 46200 53,848 44800 57,658 

15100 50,902 38400 51,308 47300 54,864 42600 58,420 

23100 50,952 41300 51,816 47500 55,880 36400 59,182 

 

2) 10 mm çapında ve 380 mm uzunluğunda silindirik bir çubuk çekme yüküne tabi tutulacaktır. 

24500 N’luk yük altında ne plastik deformasyona uğraması ne de uzamanın 0,9 mm’yi aşması 

istenmektedir. Bunun için aşağıdaki tabloda sıralanmış dört metal ve alaşımdan hangisi 

uygundur. Yapılacak seçime ait işlemleri belirtiniz. 

Malzeme  Elastiklik Modülü (GPa) Akma Dayanımı (MPa) Çekme Dayanımı (MPa) 

Alüminyum Alaşımı 70 255 420 

Pirinç Alaşımı 100 345 420 

Bakır 110 250 290 

Çelik Alaşımı 207 450 550 

 

3) Bir pirinç alaşımının akma dayanımı 275 MPa, çekme dayanımı 380 MPa ve elastiklik modülü 

103 GPa olduğu bilinmektedir. Bu alaşımdan imal edilmiş 12,7 mm çapında ve 250 mm 

uzunluğunda bir silindirik numunenin çekme gerilmesi etkisiyle 7,6 mm uzadığı tespit 

edilmiştir. Verilen bu bilgilerden hareketle, sözü edilen uzamayı oluşturmak için gerekli yükün 

büyüklüğünü hesaplamak mümkün müdür? Mümkün ise hesaplayınız, mümkün değilse 

nedenini açıklayınız. 

4) Çekme eğrisi aşağıda verilen çelik alaşımdan imal edilmiş, 0,33 inch çapında ve 3,15 inch 

boyunda bir silindirik numuneye 14500 Lbf’luk yük uygulandığında malzemenin boyunda 

meydana gelen uzamayı hesaplayınız. 
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5) 1,5 mm kalınlığındaki bir çelik plakanın her iki tarafı 1200°C’de farklı kısmi basınçlara sahip azot 

atmosferine maruz bırakılmış ve kararlı yayınma şartları oluşana kadar beklenmiştir. Bu 

sıcaklıkta azotun çelik içerisinde yayınma katsayısı 6.10-10 m²/s, yayınma akısı ise 1,2.10-7 

kg/m².s olarak bulunmuştur. Ayrıca, yüksek basınçlı yüzeyde azotun konsantrasyonu 4 kg/m³ 

olduğu bilinmektedir. Konsatrasyon profilinin doğrusal olduğunu kabul ederek plakanın yüksek 

basınçlı tarafında yüzeyden ne kadar uzaklıkta (içeride) konsantrasyon 2,0 kg/m³ olur? 

6) Bileşimi ağırlıkça %64,5 bakır, %33,5 Zn ve %2 Pb olan yüksek kurşunlu pirincin yoğunluğunu 

yakşalık olarak hesaplayınız. 

7) Bir demir-karbon alaşımında karbon konsantrasyonu ağ. %0,15’dir. Alaşımın karbon 

konsantrasyonunu metreküp başına kilogram cinsinden hesaplayınız. 

8) Niyobyum vanadyumla bir yeralan katı çözeltisi oluşturmaktadır. Saf Nb ve V’un yoğunlukları 

sırasıyla 8,57 g/cm³ ve 6,10 g/cm³ olduğuna göre , santimetreküp başına 1,55.1022 Nb atomu 

içeren bir alaşımı oluşturmak için volframa ağırlıkça yüzde kaç niyobyum ilave edilmesi 

gerektiğini hesaplayınız. 

9) Aşağıdaki düzlemleri kübik bir birim hücre içerisinde çiziniz. 

a. (01̅1̅) b.  (112̅) c. (102̅) d. (13̅1) 
e. (1̅11̅) f.  (12̅2̅) g. (1̅23̅) h. (01̅3̅) 

10) Kafes parametrelerinin oranı, c/a =1,58 olan, SPH bir birim hücreye sahip titanyumun, atoım 

yarıçapı 0,1442 nm olduğuna göre, a) birim hücre hacmini hesaplayınız, b) Ti’un yoğunluğunu 

hesaplayınız ve bulduğunuz değeri deneysel olarak ölçülen değer ile karşılaştırınız. 

 


