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Hiperstatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı 
 
Tesir Çizgileri 
 
Tanım: 1kN luk düşey yük sistem üzerinde hareket ederken, 1kN luk yükün herhangi bir 

konumunda, sistemin bir noktasındaki kesit zoru veya mesnet tepkisi gibi herhangi bir 

büyüklüğün hesaplanan değerinin 1kN luk yükün hizasında ordinat olarak alınmasıyla çizilen 

diyagrama söz konusu büyüklüğe ait tesir çizgisi denir. 

 

                      x                1kN                  
 
                                             m             
 
 
                                     
                                                           Mm Tesir Çizgisi 
                      Mm(x)        +  

 
 
 

• Tesir çizgilerinin çiziminin amacı hareketli yüklerin konumuna bağlı olarak kesit 

zorlarının ne şekilde değişeceğinin belirlenmesi ve meydana gelebilecek maksimum 

ve minimum kesit zorlarının bulunmasıdır. 

• Hiperstatik sistemlerde tesir çizgileri eğri parçalarından oluşur. 

• Hiperstatik sistemlerde tesir çizgilerinin çizimi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 

o Fonksiyonlarla Çizim Yöntemi (Metot I) 

o Elastik Eğri Yöntemi (Metot II) 

o Hiperstatik Esas Sistem Kullanarak Çizim Yöntemi 

Fonksiyonlarla Çizim Yöntemi (Metot I) 

Yöntemin prensibi: Bu yöntem kavramsal olarak izostatik sistemlerin tesir çizgilerinin 

çiziminde kullanılan yöntemin aynıdır. Genelde öncelikle hiperstatik bilinmeyenlerin tesir 

çizgileri çizilir. Hiperstatik bilinmeyen tesir çizgilerinden yararlanarak, diğer büyüklüklerin 

tesir çizgileri , süperpozisyon yapılarak bulunur.   

• 1kN luk düşey kuvvet sistemin herhangi bir noktasına etkitilerek  seçilen bir başlangıç 

noktasına uzaklığı x ile konumu belirtilir. 

• Sistem çözümlenerek hiperstatik bilinmeyenler bir tonluk kuvvetin konumuna (yani x 

uzaklığına) bağlı olarak belirlenir. Elde edilen fonksiyonlar tesir çizgisi fonksiyonlarıdır. 
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Bu fonksiyonların grafikleri aranan tesir çizgilerini verir. Sistemin çözümlenmesinde 

aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir: 

o Đ.E.S. seçimi ve hiperstatik bilinmeyenlerin belirlenmesinden sonra Xi=1 birim 

yüklemeleri yapılır ve katsayılar matrisinin δij katsayıları hesaplanır.  

o [δ] katsayılar matrisinin inversinin ters işaretlisine eşit olan [β]  matrisi hesaplanır.  

[ ] [ ] 1−−= δβ  

o Yukarıdaki iki adım yüklemeden bağımsızdır yani x değişkenine bağlı değildir. 

o  1kN luk dış yükten meydana gelen M0 diyagramı çizilir. 1kN luk yükün konumu x 

değişkenine bağlı olduğu için M0 diyagramı ordinatları da x’in bir fonksiyonu 

olarak elde edilir. [ M0(x) ]  

o δi0 yük terimleri hesaplanır. Yük terimleri, 
EI

ds
xMM ii )(00 ∫=δ  olarak 

hesaplandığı için bu terimlerde x değişkeninin bir fonksiyonudur. [δio(x)] 

o Bir tonluk yükün herhangi bir konumunda, hiperstatik bilinmeyenler :  
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şeklinde hesaplanır. Görüldüğü gibi bu ifadeler x değişkeninin bir fonksiyonudur. 

Bu şekilde hiperstatik bilinmeyenlerin tesir çizgisi fonksiyonları elde edilmiş 

olmaktadır. x değişkenine belli aralıklarla değerler verilerek tesir çizgileri çizilir.  

o 1kN luk düşey yük sistem üzerinde hareket ederken, kuvvet farklı bölgelerde iken, 

faklı tipte M0(x) diyagramları ortaya çıkabilir. Bunun sonucu, δio(x) ler sistemin 

tümünde tek bir fonksiyon ile ifade edilemeyeceğinden, her bölge için geçerli, ayrı 

bir δio(x) ve Xi(x) fonksiyonu bulunur. Her bölge için bulunan fonksiyonların 

birleştirilmesi ile tesir çizgileri elde edilir. 

o Sistemin herhangi bir (m) noktasındaki kesit zorlarına ait tesir çizgileri: 
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süperpozisyon ifadeleri ile çizilebilir.  
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1kN luk düşey yük hareket ederken yukarıda verilen süperpozisyon ifadelerindeki 

büyüklükler aşağıda verilen tanımları kazanırlar. 

 
(M0)m , (N0)m , (T0)m : Đzostatik esas sistemde (m) noktasındaki eğilme 

momenti, normal kuvvet, kesme kuvveti tesir 

çizgileri 

X1, X2, ........Xn : Hiperstatik bilinmeyen tesir çizgileri 

(M1)m,(M2)m,.....(Mn)m 

(N1)m,(N2)m,.....(Nn)m 

(T1)m,(T2)m,.....(Tn)m 

: X1=1, X2=1, ......Xn=1   yüklemelerinde (m) 

noktasındaki kesit tesirlerinin değerleri 

 

mmm TNM ,,  : Hiperstatik sistemde (m) noktasındaki eğilme 

momenti, normal kuvvet, kesme kuvveti tesir 

çizgileri 

 

Hiperstatik Esas Sistem Kullanılması 

Bir hiperstatik sistemin Kuvvet Yöntemi ile hesabında, kesimlerle elde edilen esas sistemin 

izostatik olmasına gerek yoktur. 

Eğer sistemin bazı bölümlerinin çeşitli dış etkiler altındaki çözümleri bilinirse, hiperstatiklik 

derecesinden daha az sayıda kesim yapılarak elde edilen hiperstatik sistem esas sistem olarak 

alınabilir. Bu sisteme Hiperstatik Esas Sistem denir. 

Hiperstatik esas sistem kullanılması halinde. Kuvvet Yöntemi aynen uygulanabilir. 

 
 
Uygulama 1: (40. hiperstatik sistem) 
                             q                           P                           P                          P                          
 
               I                   I                        3I                       3I                       3I     
 
                L                 L                       2L                      2L                       2L           
 

 
 
                                              X1                                                                              
                                                                                                                                     Hiperstatik        
                                                                                                                                      Esas  Sistem                
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                                              X1                                                                              
                                                                                                                                     Hiperstatik        
                                                                                                                                      Esas  Sistem                
                                                                                                                                                          
 

 
                                     1                                                                                                                                  
                                                --                                                   --                              X1=1 Yüklemesi        
                     +                                                        +                                                     M1                           
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       
  
              +                  +                     +                           +                             +              X=0 Yüklemesi        
                                                                                                                                       M0                           
                                                                                                                                        
M0 ve M1 diyagramları eşit açıklıklı sürekli kirişlere ait tablolardan yararlanılarak çizilebilir.  
 

EI

ds
MM 1111 ∫=δ  

                                          δ11X1+δ10=0  ⇒  X1 ⇒    M=M0+M1X1                      

EI

ds
MM 0110 ∫=δ              

 
Uygulama 2 :Beşinci  dereceden  hiperstatik  sistem 
 
                                                                                                1                     2                      3    

 

Şekildeki hiperstatik esas sistemin 1. ve 3. parçaları izostatik 2. parçası ise üçüncü dereceden 

hiperstatik tek açıklıklı bir ankastre çerçevedir. Aşağıda verilen yüklemelere ait kesit zoru 

diyagramları tek açıklıklı ankastre çerçeve formülleri yardımı ile çizilebilir. Bu diyagramların  

kullanılması durumunda; beşinci dereceden hiperstatik olan sistem ikinci dereceden 

hiperstatik sistem olarak çözülebilir. 
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Tesir Çizgisi Şekillerinin Belirlenmesi 

Birinci dereceden hiperstatik bir sistemde:  1kN luk yükün sabit olduğu bir konumu 

düşünülürse: 

δ11X1+1=0 ⇒  X1=β11=
11

1

δ
−         X1=β11δ10    ⇒  X1=

11

10

δ
δ

−  

       
                   1kN      
 
                                                  
 
                  1kN                                                                           δ10 
 
 
                                                                                                                                   X1=1            
    
          X0=0 Yüklemesi        δ10                          X1=1 Yüklemesi     
                    M0                                                            M1 

Betti karşıtlık teoremi uyarınca aşağıdaki eşitlik yazılabilir. 
 
                                      X0=0 Yüklemesinde X1 kuvvetin bulunduğu yerdeki yerdeğiştirme 
 

EI

ds
MM

EI

ds
MM ii ∫∫ == 0010δ  

 
                           X1=1 Yüklemesinde 1kN luk kuvvetin bulunduğu yerdeki düşey yerdeğiştirme 
 
• δ10 ⇒ X1=1 Yüklemesinde 1kN luk kuvvetin bulunduğu yerdeki düşey yerdeğiştirme 

olmaktadır. 

• Đ.E.S. de X1=1 yüklemesi yerine X1=β11 yüklemesi yapılırsa 1kN luk kuvvetin bulunduğu 

yerdeki düşey yerdeğiştirme (β11δ10) olur ki bu da X1  hiperstatik bilinmeyeninin değerine 

eşittir. (X1=β11δ10). 

•  1kN luk düşey yükün sistem üzerinde dolaşması durumunda:  Đ.E.S. de X1=β11δ10 

yüklemesinden meydana gelen düşey deplasman diyagramı yani elastik eğri  X1 

hiperstatik bilinmeyeninin tesir çizgisini verir. 

Bu durum n. dereceden hiperstatik bir sistem için genellenecek olursa: Xi’ nin  süperpozisyon 

ifadesi, 

0202101 niniiiX δβδβδβ ⋯⋯⋯++=
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olduğuna göre X i hiperstatik bilinmeyenin tesir çizgisi, Đzostatik Esas Sistemde X1=βi1,    

X2=βi2, ....... Xi=βii........ Xn=βin   yüklemesinden dolayı 1 kN luk  düşey kuvvetin dolaştığı 

bölgenin düşey deplasman diyagramına yani elastik eğriye eşittir.  

• Bir hiperstatik sistemi çözmek için kesimlerle elde edilen sistemin izostatik olmasına gerek 

yoktur. Çözüm için Hiperstatik esas sistem de kullanılabilir. 

• Hiperstatik sitemlerde tesir çizgilerinin şekillerinin belirlenmesi için elastik eğri ve 

hiperstatik esas sistem kullanma kavramlarından yararlanılır. 

o Herhangi bir kesit zorunun (Mm) tesir çizgisinin şeklini çizebilmek için, aranan 

kesit zorunu hiperstatik bilinmeyen  seçerek (n-1). dereceden bir hiperstatik esas 

sistem seçilir. Bu durumda hiperstatik bilinmeyen aranan kesit zorudur. (X1=Mm)  

o Bu hiperstatik esas sitemde X1=β11, (β11=
11

1

δ
− < 0) yüklemesi yapılır. Bu 

yüklemeden meydana gelen elastik eğri aranan kesit zorunun tesir çizgisini verir. 

 

Tesir çizgisi şekillerinin çizimde izlenen yol: 

1. Tesir çizgisi çizilecek büyüklük kaldırılacak şekilde bir kesim yapılır. 

2. Bu büyüklük kesim yapılmış sisteme negatif yönde yüklenir. 

3. Bu yüklemeden dolayı elastik eğrinin şekli çizilir. 

4. Alt bölgeler (+) üst bölgeler (-) olarak işaretlenir. 

 

Uygulama 1 

k mesnedi  Xk mesnet momenti tesir çizgisinin şeklini belirleyiniz. 
                                                                         Xk 
 
                                                                              k      
                                                                                                                       
                                                                                                                                        (--) 
                                                               --               --                                          
                               
                                                                                  Xk=βkk                                                      
                                                                                                                                         (+)     
                                                               Xk  Tesir Çizgisi                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Uygulama 2 
 
a)  Mn , Mm , Tm , ME , RE  tesir  çizgilerinin 

şekillerinin  çizilmesi. (1t  luk  düşey  kuvvet 

ABCD  arasında  dolaşmaktadır.) 

b) Birinci  tip  hareketli  yük  için   maksimum 

ve  minimum  Mm  eğilme  momentini  veren 

yüklemelerin  belirlenmesi 

 

 

 

 

 

b) 
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Sürekli  kiri şler ve elverişsiz  yüklemeler 

Sürekli  kiri şler 

Tanım  Kenar  mesnetleri  sabit  veya  ankastre  mesnet, ara  mesnetleri  sabit  veya  kayıcı  

mesnet  olan  doğru  eksenli  sistemler  sürekli  kirişler  denir. 

 

                    

Sürekli  kirişler  uygulamada  çok  karşılaşılan  yapı  sistemlerindendir.   Yapı  ve  köprü  

kirişlerinin  çoğu, genellikle  sürekli  kiriş  olarak  idealleştirilerek  hesaplanırlar.  Bu 

sistemlerde; 

 Hiperstatiklik derecesi : Ara mesnet sayısıdır, 

Đzostatik esas sistem : Ara mesnetlerdeki mesnet momentleri kaldırılacak şekilde ara 

mesnetlere mafsal konarak elde edilir. 

 Hiperstatik bilinmeyenler  : Ara mesnetlerdeki eğilme momentleridir. 

Bu durumda  i.e.s. yan yana gelmiş basit kirişlerden oluşmaktadır. 

 

  

  Hiperstatiklik derecesi : 4 

Đzostatik esas sistem ve hiperstatik bilinmeyenler 

 

 Birim Yüklemeler 
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Đzostatik esas sistem bu şekilde seçilirse hiperstatiklik derecesi ne olursa olsun, katsayılar 

matrisi, ilk ve son denklemlerinde iki bilinmeyen diğer denklemlerinde üç bilinmeyen yer 

alan bir bant matris şeklini almaktadır. Bu şekildeki denklem takımının kurulması ve 

çözülmesi kolay olmaktadır. 

Katsayılar  matrisi;      [ ]


















=

4443

343332

232221

1211

00

0

0

00

δδ
δδδ

δδδ
δδ

δ  

Bu  şekildeki  lineer  denklem  takımları  kolaylıkla  çözülebilmektedir.  Buna  göre,  

süreklilik  denklemlerinin  (k)  sayılı  denklemi: 

 0011,,11, =+++ ++−− kkkkkkkkkk XXX δδδδ     (i= 1,2,.....,n) 

şeklini  almaktadır.  Bu denklemler  sürekli  kirişin  özelliklerine  (açıklıklarına, atalet  

momentlerine)  ve  yüklere  bağlı  olarak  formül  haline  getirilebilir.  Otomotik  olarak  

yazılabilen  bu  denklemlere  Clapeyron  Denklemleri  denir.  (Ref: Yapı  Statiği  Cilt II) 

 

Sürekli kiri şlerde tesir çizgilerinin şekillerinin elde edilmesi 

• Tesir çizgisi çizilecek büyüklük kaldırılacak şekilde bir kesim yapılır. 

• Bu büyüklük kesim yapılmış sisteme negatif yönde yüklenir. 

• Bu yüklemeden dolayı elastik eğrinin şekli çizilir. 

• Alt bölgeler (+) üst bölgeler (-) olarak işaretlenir. 
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Yapı sistemlerinde elverişsiz yüklemeler: 

Yapılara etkiyen yükler ile ilgili çeşitli sınıflama tipleri vardır. Bu sınıflamalarda biri de yapı 

yükleri ve ilave yükler olarak yapılan sınıflamadır. Bu sınıflama; 

a) yapı yükleri, sabit yükler  (g,G) 

b) ilave yükler, hareketli yükler  (q, Q) 

olarak ifade edilebilir. 

Yapı yükleri ; Yapının  kendi  ağırlığından  oluşan  yüklerdir ve yapıya  bütün  ömrü  

boyunca  sürekli  olarak  etkirler. (taşıyıcı  sistem  ağırlığı, sıva, duvar  ağırlıkları  ..vs)    

Đlave yükler;Yapının  taşımakla  görevli  olduğu  ilave  yükler  (insan , eşya  yükleri, 

kar  yükü, araç  yükleri  vs) ise  yapıya  zaman  zaman  etkimektedirler. 
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Bir yapı sisteminde en elverişsiz kesit zoru değerlerini bulmak için yapı yüklerinin ve ilave 

yüklerin değişik kombinasyonlarını göz önüne almak gereklidir. Bu yüklemelere karar 

verebilmek için tesir çizgisi şekillerinden yararlanılır.  

• Herhangi bir büyüklüğün maksimum değerinin hesaplamak için, bu büyüklüğe ait tesir 

çizgisi çizilerek pozitif bölgeler  (g+q)  yükleri ile,  negatif bölgeler ise sadece  (g)  

yükleri ile yüklenir.  Minimum büyüklüklerin hesabı için bu işlemin tersi yapılır. 

• Taşıma gücü yönteminin uygulandığı durumlarda  (örneğin betonarme yapılarda)  g ve q 

yükleri kendilerine ait yük güvenlik katsayıları ile çarpılarak sisteme etkitilir. 

Örneğin TS500 betonarme şartnamesine göre, 

  g                       1.4g 

      g+q            1.4g+1.6q        yükleri  kullanılır. 

 

Sürekli  kiri şlerde  elverişsiz  yüklemeler 
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Pratik sonuçlar 

1- Maksimum  açıklık  momentleri  için  söz konusu  açıklık ( g+q ) ile, komşu  açıklıklar  

sırası  ile (g, g+q, g, g+q ,.......)  ile  yüklenir. 

2- Minimum açıklık momentleri için bu işlemin tersi yapılır. Söz konusu  açıklık ( g ) ile, 

komşu  açıklıklar  sırası  ile (g+q, g ,g+q, g .......)  ile  yüklenir. 

3- Bir sürekli kirişte, bütün açıklıklardaki maksimum ve minimum eğilme momentlerinin 

hesabı için sadece iki yükleme yapmak yeterlidir. 

4- Minimum  mesnet  momenti, maksimum  mesnet  tepkisi  ve  mesnedin  iki  yanındaki  

minimum  ve  maksimum  kesme  kuvvetleri  için  söz konusu  mesnedin  iki  yanındaki  

açıklıklar  (g+q)  ile, komşu  açıklıklar  ise  sırayla  (g, g+q, g, g+q ,.......) ile  yüklenir. 

5- Bu kurallar yüklerin tipine bağlı değildir. Bütün yük çeşitleri için geçerlidir. 

6- Sürekli kirişler için verilen bu kurallar düğüm noktaları sabit olan çerçeveler içinde 

geçerlidir. 

En elverişsiz momentler diyagramı 

Bir yapı sisteminin bütün kesitlerindeki en elverişsiz (maksimum ve minimum) eğilme 

momentlerini içeren diyagrama en elverişsiz momentler diyagramı denir. Bu diyagramdan 

sistemin boyutlandırılmasında (betonarme sistemin donatı hesabında) yararlanılır. 

Bu diyagramı elde etmek için, maksimum açıklık momentlerini ve minimum mesnet 

momentlerini veren yüklemeler yapılarak her biri için bulunan M diyagramları ölçekli olarak 

üst üste çizilir. Bunların dışına çizilen diyagram (bu diyagramların zarfı) en elverişsiz 

momentler diyagramını verir. 

Uygulama: 
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En elverişsiz kesme kuvvetleri diyagramı 

Minimum mesnet momentlerini ve kenar açıklıklardaki maksimum açıklık momentlerini 

veren yüklemeler aynı zamanda mesnetlerdeki maksimum ve minimum kesme kuvvetlerini de 

vermektedir. Bu yüklemelere ait T diyagramları üst üste çizilerek en elverişsiz kesme 

kuvvetleri diyagramı elde edilir. En elverişsiz kesme kuvveti diyagramını elde etmek için 

uygulamada genellikle, bütün açıklıkların g+q yükü ile yüklenmesi yeterli olmaktadır. 

 
Yukarıdaki örnek için                                         Bütün açıklıkların g+q yükü ile yüklenmesi 
en elverişsiz kesme kuvvetleri diyagramı;         en elverişsiz kesme kuvvetleri diyagramı; 
 

     


