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KUVVETLİ NONLİNEER SİSTEMLER İÇİN ÇOK ÖLÇEKLİ LINDSTEDT
POINCARE TEKNİĞİ
Mehmet Pakdemirli1, M. M. Fatih Karahan ve Hakan Boyacı
Makine Mühendisliği Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi

ÖZET
Çok ölçekli metot ve Lindstedt-Poincare tekniğinin birleştirilmesi esasına dayanan yeni bir
perturbasyon metodu ortaya atılmıştır. Yeni metot lineer sönümlü osilatör, Duffing denklemi,
sönümlü kübik nonlineer denklem, kuadratik ve kübik nonlineer denklem ve zorlamalı
Duffing denklemine uygulanmıştır. Klasik çok ölçekli metot ve yeni metodu kullanarak
yaklaşık analitik çözümler elde edilmiştir. Bu çözümler ana denklemin sayısal çözümü ile
karşılaştırılmıştır. Yeni metot kuvvetli nonlineer sistemler için çok iyi sonuçlar vermiştir.
ABSTRACT
A new perturbation method combining the Method of Multiple Scales and Lindstedt Poincare
techniques is proposed. The new method is applied to Linear damped oscillator, Duffing
equation, damped cubic nonlinear equation, an equation with quadratic and cubic
nonlinearities and forced Duffing equation. Approximate analytical solutions are obtained
using the classical Multiple scales method and the new method. Both solutions are contrasted
with the direct numerical solutions of the original equation. The new method produces much
better results for strong nonlinearities.
1.GİRİŞ
Perturbasyon metotları bir asrı aşkın bir süredir matematik modellerin yaklaşık çözümlerini
üretmek üzere başarı ile kullanılmaktadır. Cebirsel denklemler, integraller, diferansiyel
denklemler, fark denklemleri, diferansiyel-fark denklemleri, integro-diferansiyel denklemler
bu yöntemlerle yaklaşık olarak çözülmüştür. Direk açılımın fiziksel veya gerçek çözümle
uyumlu olmayan çözümlere yol açtığı problemler için birçok farklı perturbasyon metodu
zaman içerisinde geliştirilmiştir. Bu metotlardan bazıları Lindstedt-Poincare metodu,
Renormalizasyon metodu, çok ölçekli metot, ortalama metodu, asimptotik açılımların uyumu
metodu, gerdirilmiş parametre metodu şeklindedir ve metotların çok sayıda varyasyonu
bulunmaktadır.
Perturbasyon metotlarının en önemli kısıtlaması denklemlerde küçük parametreye olan
ihtiyaçtır veya bu küçük parametre suni olarak denklemlere yerleştirilmelidir. Eğer problem
nonlineer ise çözüm sadece zayıf nonlineer durumda geçerli olabilmekte ve kuvvetli nonlineer
1
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durumda genelde sayısal çözümler kaçınılmaz olmaktadır. Kuvvetli nonlineer problemler için
geçerli çözümler üretmek üzere son yıllarda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Lineerleştirilmiş
perturbasyon metodu, parametre açılım metodu, iterasyon perturbasyon metodları, Lindstedt
Poincare tekniğinde yeni zaman dönüşümleri ile modifikasyonlar bunlardan bazılarıdır.
Pakdemirli ve ekibi tarafından yeni bir perturbasyon-iterasyon teorisi geliştirilmiş [1-6] ve
cebirsel denklemlere, diferansiyel denklemlere, integral denklemlere başarı ile uygulanmıştır.
Bu yeni teknik literatürdeki iterasyon-perturbasyon teknikleri gibi özel dönüşüm veya
kabullere ihtiyaç duymayan, algoritmik ve sistematik bir yöntemdir.
Hu and Xiong [7] Lindstedt-Poincare tekniğinde küçük bir modifikasyon yaparak duffing
denklemi için kuvvetli nonlineer sistemler için de geçerli olabilecek çözümler üretmişlerdir.
Dönüşüm frekansı yerine tabi frekansı seriye açarak perturbasyon parametresinin büyük
değerleri için uygun sonuçlar almışlardır. Hu and Xiong’un bu modifikasyonu bu çalışmada
çok ölçekli metoda uyarlanmıştır.
Çok ölçekli metodun Lindstedt Poincare metoduna göre önemli bir avantajı, değişken genlikli
problemlerde de geçerli çözümler üretebilmesidir. Düzgün rejim çözümlerinde ve en az üç
terimli açılım yapıldığında Lindstedt Poincare tekniği bazen çok ölçekli metoda göre daha iyi
sonuçlar verebilmektedir. Bu çalışmada çok ölçekli metot ve Lindstedt Poincare metodunun
varyasyonu tek bir yöntem altında birleştirilmiştir. Burada iki ana amaç vardır: Birincisi iki
metodu birleştirerek problem çözümlerinde her iki metodun avantajlı yanlarından daha iyi
faydalanabilmek. Diğeri ise kuvvetli nonlineer problemler için de fiziksel anlamlı çözümler
üretebilmek. Bu yeni metod birçok nonlineer dinamik problemine başarı ile uygulanmıştır [810].
2. ÇOK ÖLÇEKLİ LINDSTEDT POINCARE (ÇÖLP) METODU
Yöntemi açıklamak için aşağıdaki nonlineer denklem ele alınabilir.
u   02u  f (u )  0

(1)

Denklemde, u bağımlı değişken, 0 tabii frekans, f (u ) ise nonlineer terimleri içeren
fonksiyondur. Burada  olarak adlandırılan parametre de perturbasyon parametresidir.
Yöntemin basamakları aşağıdaki gibidir.
1) Lindstedt Poincare tekniğinde olduğu gibi zaman dönüşümü yapılır.

  t

(2)

Dönüşüm nonlineer denkleme uygulanırsa

 2u    02u  f (u )  0

(3)

elde edilir.
Nokta normal zaman değişkeni t’ye göre, üssü yeni zaman değişkeni ‘ye göre türevi ifade
etmektedir.
2) Zaman ölçeklemesi yapılır. Burada T0 hızlı zaman ölçeği, T1 ve T2 ise yavaş zaman
ölçekleridir.
T0    t ,

T1     t ,

T2   2   2t

(4)
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3) Zamana bağlı türevler, çok zaman ölçekli yöntemde olduğu gibi yapılır.

d
 D0  D1   2 D2   ,
d

d2
 D02  2D0 D1   2 ( D12  2 D0 D2 )  
d 2

(5)

Bağımlı değişkenin aşağıdaki yapıda (formda) bir seri toplamından meydana geldiği
düşünülür.
u  u0 (T0 , T1 , T2 )  u1 (T0 , T1 , T2 )   2u 2 (T0 , T1 , T2 )  

(6)

4)  2 parametresi, Lindstedt Poincare tekniğinde olduğu gibi seriye açılır.

 2   02  1   2 2  

(7)

5) Yeni yöntemde ise denklem (7)’den  0 çekilir.
2

02   2  1   2 2  

(8)

6) Denklemler (5), (6) ve (8) denklem (3)’e yerleştirilirse,

 2 ( D02  2D0 D1   2 ( D12  2 D0 D2 ))(u0  u1   2u2 )
 ( 2  1   22 )(u0  u1   2u2 )  f (u0  u1   2u2 )  0

(9)

ifadesi elde edilir.
7) Elde edilen denklemde aşağıdaki gibi mertebe ayrıştırması yapılır,
O (1) :  2 D02u0   2u0  0

(10)

O ( ) :  2 D02u1   2u1  2 2 D0 D1u 0  1u0  f (u0 )

(11)

O( 2 ) :  2 D02u2   2u2  2 2 D0 D1u1   2 ( D12  2 D0 D2 )u0
 1u1  2u0  f (u0 )u1

(12)

Birinci mertebede, denkleme aşağıdaki gibi bir çözüm önerilir.
u0  A(T1 , T2 )e iT0  ke

(13)

burada k.e kısaltması kompleks eşlenikleri ifade eder.
8) İkinci ve üçüncü mertebelerdeki denklemlerde, seküler terimleri yok etmek için bazı
seçimler yapılması gerekir. İkinci mertebede oluşan seküler terimde D1 A  0 alındığında 1
sanal değil ise yapılan seçim uygundur. Ancak 1 sanal ise 1  0 seçilerek seküler terimler
yok edilir. Çünkü 1 ‘in sanal olması Nayfeh [11]’de belirtildiği gibi fiziksel olmayan
çözümler verecektir. Aynı yöntem üçüncü mertebede de uygulanır. Eğer D2 A  0 alındığında
2 gerçel ise yapılan seçim uygundur. Sanal ise 2  0 seçilerek seküler terimler yok edilir.
Bu algoritma birçok probleme uygulanacaktır.
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3. LİNEER SÖNÜMLÜ OSİLATÖR
Aşağıdaki lineer sönümlü osilatörü ele alalım
u  02u  2u  0

(14)

Önceki verilen açılımlar yapılırsa her bir mertebedeki denklem şöyle olur
O (1) :  2 D02u0   2u0  0

(15)

O ( ) :  2 D02u1   2u1  2 2 D0 D1u0  1u0  2  D0u0

(16)

O( 2 ) :  2 D02u2   2u2  2 2 D0 D1u1   2 ( D12  2 D0 D2 )u0
 1u1  2u0  2( D0u1  D1u0 )

(17)

İlk mertebedeki çözüm şöyledir
u 0  A(T1 , T2 )e iT0  ke

(18)

Bu çözüm denklem (16)’ya yerleştirilir ve düzenlenirse

 2 D02 u1   2 u1  e iT (2 2 iD1 A  1 A  2iA)  cc
0

(19)

olur. Seküler terimleri yok edebilmek için

 2 2iD1 A  1 A  2iA  0

(20)

olmalıdır. Seküler ifadede, D1 A  0 seçilir ise 1  2i olur. Ancak 1 kompleks
olacağından daha önce bahsedildiği gibi bu seçim uygun değildir. Uygun bir çözüm olarak
1  0 seçilir ve

D1 A  


A


(21)

bulunur. Kompleks genlik,

1
A  ae i
2

(22)

alınarak denklem (21)’ e yerleştirilir ve aşağıdaki ifadeler elde edilir.
a  a (T2 )e




 T1

,

   (T2 )

(23)

Denklem (19)’un sağ tarafı sıfır olduğu için u1 sıfır alınabilir

u1  0

(24)

Elde edilenler, en üst mertebedeki denklem (17)’ye yerleştirilir ve seküler terimler yok
edilirse

2 2iD2 A  2 A   2 A  0

(25)

olur. Eğer D2 A  0 seçilirse 2 reel sayıdır ve bu seçim uygundur.

D2 A  0 ,

2   2

(26)
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D2 A  0 olduğundan denklem (23)’deki genlik ve faz ifadelerinde T2 bağımlılığı ortadan
kalkar. Yapıları
a  a0e




 T1

  0

,

(27)

şeklinde olur.
Frekans açılımı

 2   02   2  2

(28)

ve diğer elde edilenler yerleştirilirse orijinal zaman değişkeni cinsinden nihai çözüm şöyledir





u (t )  a0et cos 02   2  2 t  0  O( 2 )

(29)

Bu çözüm orijinal denklemin tam çözümü ile eşdeğerdir. Klasik çok ölçekli metotta ise
yaklaşık çözüm şöyledir

   2 2 
 t   0   O ( 2 )
u (t )  a0e t cos 0 1 
2 

20 

 

(30)

Eğer tam çözümdeki frekans ifadesi Taylor serisine açılırsa yaklaşık çözümdeki ifade elde
edilir. Çözüm (30) <<0 olduğunda geçerlidir ancak tam çözümle uyumlu ÇÖLP çözümü
için böyle bir kısıtlama yoktur.
4. DUFFING DENKLEMİ

Duffing denklemi klasik çok ölçekli metot ve çok ölçekli Lindstedt Poincare metodu ile
çözülecektir. Çözümler sayısal çözümlerle karşılaştırılacaktır. Aşağıdaki denklemi
u   02u  u 3  0

(31)

ve başlangıç şartlarını

u (0)  a0 ,

u (0)  0

(32)

ele alalım.
4.1 Çok Ölçekli Metot

Klasik çok ölçekli metot aşağıdaki çözümü verir

u  a0 cos(t ) 

a03
cos(3t )  cos(t )  O( 2 )
2
320

(33)

Frekans açılımı ise

  0  

3
80

a02   2

21
a4
3 0
2560

(34)

şeklindedir. Düzeltme terimlerinin baştaki terimlere göre çok daha küçük olması gerektiği
perturbasyon kuralını işletirsek
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a02
 1
3202

(35)

olmalıdır.
4.2. Çok Ölçekli Lindstedt Poincare (ÇÖLP) Metodu

Önceki bölümde açıklanan algoritma uygulanırsa çok ölçekli Lindstedt Poincare metodu ile
aşağıdaki yaklaşık çözüm elde edilir.

u  a0 cos(t ) 

a03
cos(3t )  cos(t )  O( 2 )
32 2

(36)

Yaklaşık frekans ise



1
802  6a02  6402  9602 a02  30 2 a04
4

(37)

şeklindedir. Bu frekans modifiye Lindstedt Poincare metodu ile Hu and Xiong tarafından
elde edilen frekans ile aynıdır.
Geçerli çözümler için kriter

a02
 1
32 2

(38)

olmalıdır.
4.3. Sayısal Çözümler ile Karşılaştırmalar

Eski metotta geçerlilik kriteri (35) iken yeni metotta geçerlilik kriteri (38) ile verilmiştir.
Kriterler arasındaki en temel fark  sonsuza giderken, kriter (35) geçerliliğini kaybederken
kriter (38) büyük  değerleri için geçerliliğini korumaktadır. Bunu test etmek için limit alalım

a02
a02

 0.044  1
  32 2
1
2
2
2
2 2
2 4
32 (80  6a0  640  960 a0  30 a0 )
lim

(39)

16

Bu durumu teyit için her iki metodun zamana bağlı çözümleri Duffing denkleminin sayısal
çözümleri ile Şekil 1-3’de karşılaştırılmıştır.
5. SÖNÜMLÜ KÜBİK NONLİNEER DENKLEM

Önceki bölümde sabit genlikli bir problem ele alınmıştı. Bu tip problemlerde, modifiye
Lindstedt Poincare metodu büyük  değerleri için geçerli çözümler üretebilmektedir (Bkz Hu
and Xiong). Değişken genlikli problemlerde ise Lindstedt Poincare metodu gerçekçi çözümler
üretememektedir. Bu bölümde amacımız yeni metodun kuvvetli nonlineer değişken genlikli
problemler için de etkin olduğunu göstermektir. Aşağıdaki denklemi ele alalım
u   02u  2 2 u   u 3  0

(40)

ve başlangıç şartlarını

u (0)  a0 ,

u (0)  0

(41)
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1
0.8

Sayısal ve MSLP

0.6
0.4
0.2

u

0
-0.2

MS

-0.4
-0.6
-0.8

t

-1
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Şekil 1. Duffing denklemi için yaklaşık ve sayısal çözümlerin karşılaştırılması
  1 (a0  1, 0  1)
1
0.8

Sayısal ve MSLP

0.6
0.4

MS

u

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

t

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Şekil 2. Duffing denklemi için yaklaşık ve sayısal çözümlerin karşılaştırılması
  10 (a0  1, 0  1)
ele alalım.
5.1 Çok Ölçekli Metot

Klasik çok ölçekli metot ile aşağıdaki çözüm üretilir.
u  a cos(0t   ) 

 3
a cos(30t  3 )  cos(0t   )  O ( 2 )
2
320

(42)

Burada
2

a  a0 e  t ,  





2
21 2
3 2 2 2 t
a 4 e 4 t  1  
a0 e
t
3 0
80
10240

(43)
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5

MS

4
3
2

u

1
0
-1
-2
-3
-4

Sayısal ve MSLP

-5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

t

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Şekil 3. Duffing denklemi için yaklaşık ve sayısal çözümlerin karşılaştırılması
  100 (a0  1, 0  1)
şeklindedir. Yakınsama kriteri ise şöyledir.

a 2
 1
3202

(44)

5.2. Çok Ölçekli Lindstedt Poincare Metodu

Metodun uygulanması ile aşağıdaki çözüm bulunur.
u  a cos(t   ) 

 3
a cos(3t  3 )  cos(t   )  O( 2 )
2
32

(45)

Burada
2

a  a0e  t ,  





2
3 2 a04
3 2 2 2t
e 4 t  1 ,  2  02  
a0 e
3
1024 
4

(46)

şeklindedir. Geçerli çözümler için kriter

 2
a  1
32 2

(47)

olmalıdır.
5.3. Sayısal Çözümlerle Karşılaştırmalar

Klasik metotdaki kriter (44) yerine yeni metotda kriter (47) elde edilmiştir. Burada ε değerini
büyütmek yerine  değeri büyütülmelidir çünkü ε ‘nun büyük değerleri sönümü büyütecek ve
salınımı yok edecektir. ’yı büyütmek ise kübik nonlineeriteyi büyütmek anlamına
gelmektedir ki istenilen de budur. Genlik azaldığı için en büyük değeri olan t=0’daki değerini
alalım. Bu değer için a  a 0 olur.
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 2
a0 
  32 2
lim

a02

3 2 

a0 
32  02  
4





1
 1
24

(48)

Böylece büyük  değerleri için ÇÖLP metodunun sayısal çözümlerle uyumlu olması
beklenmektedir. Her iki yaklaşık metodun sayısal çözümlerle karşılaştırılması Şekil 4-7’de
verilmiştir.
2
1.5
1

Sayısal, MSLP ve MS

u

0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
0

1

2

3

4

5

t

6

7

8

9

10

Şekil 4. Sönümlü kübik nonlineer sistem için yaklaşık ve sayısal çözümlerin karşılaştırılması
  1(  0.1, a0  1, 0  1,   1)
2

Sayısal

1.5

Sayısal ve MSLP

1

MSLP

u

0.5
0

MS

-0.5
-1
-1.5
-2
0

1

2

3

4

5

t

6

7

8

9

10

Şekil 5. Sönümlü kübik nonlineer sistem için yaklaşık ve sayısal çözümlerin karşılaştırılması
  10 (  0.1, a0  1, 0  1,   1)
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2
1.5

Sayısal

MS

Sayısal ve MSLP
1
0.5

u

0
-0.5
-1

MSLP

-1.5
-2
0

1

2

3

4

5

t

6

7

8

9

10

Şekil 6. Sönümlü kübik nonlineer sistem için yaklaşık ve sayısal çözümlerin karşılaştırılması
  50 (  0.1, a0  1, 0  1,   1)
2
1.5

Sayısal
MS

Sayısal ve MSLP

MSLP

1
0.5

u

0
-0.5
-1
-1.5
-2
0

1

2

3

4

5

t

6

7

8

9

10

Şekil 7. Sönümlü kübik nonlineer sistem için yaklaşık ve sayısal çözümlerin karşılaştırılması
  100 (  0.1, a0  1, 0  1,   1)
6. KUADRATİK VE KÜBİK NONLİNEER DENKLEM

Uygulamalarda bu tip denklemlerle çok karşılaşılmaktadır. Aşağıdaki denklemi ele alalım
2
u  0 u  1u 2   2 2u 3  0

(49)

Başlangıç şartları

u (0)  a0 ,

u (0)  0

(50)

şeklindedir.
A10
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Pakdemirli, Karahan ve Boyacı

6.1 Çok Ölçekli Metot

Klasik çok ölçekli metot ile aşağıdaki çözüm üretilir

u  a0 cos(t ) 

1a02
2 cos(t )  cos(2t )  3  O( 2 )
602

(51)

Frekans açılımı

  0   2 a0 2 (

3
80

2 

5
 2)
3 1
120

(52)

şeklindedir. Yakınsama kriteri ise şöyledir

1a0
 1
602

(53)

6.2. Çok Ölçekli Lindstedt Poincare Metodu

Metodun uygulanması ile aşağıdaki çözüm bulunur.

1a02
u  a0 cos(t ) 
2 cos(t )  cos(2t )  3  O( 2 )
2
6

(54)

burada

  0

1
3 2 2 a0
1
3 2 2 a0 2 10 21 a0


) 
(1 
)
(
1
2
2
4
2
2
40
40
30
2

2

2

2

(55)

şeklindedir. Frekans (55)’in Taylor açılımı klasik metotdaki frekans (52)’yi verecektir. O
halde frekans (55) gerçeğe daha yakın frekansı temsil eder.
Geçerli çözümler için kriter

1a0
 1
6 2

(56)

olmalıdır.
6.3. Sayısal Çözümlerle Karşılaştırmalar

Klasik metotdaki kriter (53) yerine yeni metotda kriter (56) elde edilmiştir. Büyük ε değeri
için kriter (56)’dan
lim

 

1a0

6 2

1a0
3  2 a0 2 10 1 a0
3  2 a0
1
2 1
(1 
) 
]
)
60 [ (1 
2
2
4
2
2
40
30
40
2

2

2

2

2

2

2

 0  1

(57)

elde edilir. Böylece büyük ε değerleri için ÇÖLP metodunun sayısal çözümlerle uyumlu
olması beklenmektedir. Her iki yaklaşık metodun sayısal çözümlerle karşılaştırılması Şekil 810’da verilmiştir. Tablo 1’de ise her iki metot ile sayısal periyotların karşılaştırılması
gösterilmiştir.
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Tablo 1. Tam periyot ile yaklaşık periyotların karşılaştırılması ( 0   , a0  1 )



1

2

0.1

1

1

TTam

TÇÖLP

TÇÖ

1

1.99932

1.99933

1.99933

1

1

1.93064

1.9353

1.93476

10

1

1

0.676929

0.686058

0.457478

100

1

1

0.0738659

0.0725096

0.00591402

1

1

10

1.50381

1.50969

1.45383

1

1

100

0.691863

0.68207

0.417078

1

10

100

0.676929

0.686058

0.457478

2

1.5

SAYISAL, MSLP ve MS

1

u

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2
0

1

2

3

4

5

t

6

7

8

9

10

Şekil 8. Kuadratik ve kübik nonlineer sistem için yaklaşık ve sayısal çözümlerin
karşılaştırılması   1(a0  1, 0   ,1  1, 2  1)
7. ZORLAMALI DUFFING DENKLEMİ

Önceki örneklerin hepsi serbest titreşimlerle ilgiliydi. Zorlamalı titreşimler için aşağıdaki
Duffing denklemini ele alalım
2
u  0 u  2 2 u  u 3   2 f cos t

(58)

Başlangıç şartları

u (0)  a0 ,

u (0)  0

(59)

şeklindedir.
7.1 Çok Ölçekli Metot

Klasik çok ölçekli metot ile aşağıdaki çözüm üretilir
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u  a cos(t   )  

a 3
cos[3(t   )]  O ( 2 )
2
320

(60)

2

SAYISAL ve MSLP

1.5

MS

1

0.5

u

0

-0.5

-1

-1.5

-2
0

0.5

1

1.5

2

t

2.5

3

Şekil 9. Kuadratik ve kübik nonlineer sistem için yaklaşık ve sayısal çözümlerin
karşılaştırılması   10 (a0  1, 0   ,1  1, 2  1)
2

SAYISAL ve MSLP
0

u

-2

-4

-6

-8

MS
-10
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

t

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

Şekil 10. Kuadratik ve kübik nonlineer sistem için yaklaşık ve sayısal çözümlerin
karşılaştırılması   100 (a0  1, 0   ,1  1, 2  1)
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Genlik ve faz değişimini veren denklemler ise şöyledir
a   2 (  a 

  

f
2 0

sin  )

(61)

f
3 2
15 2 4
a   2 ( 
a 
cos  )
3
2a0
80
2560

(62)

Düzgün rejim çözümlerinde zorlama frekansı-genlik ilişkisi son hali ile aşağıdaki gibidir.
 15 2 4

 3 2 
f2
2 
a    2  
a



  0   
2
 25603

4a 20
 80 



(63)

7.2 Çok Ölçekli Lindstedt Poincare Metodu

Yeni metotda aşağıdaki çözüm üretilir
u  a cos(t   )  

 3
a cos[3(t   )]  O ( 2 )
2
32

(64)

Genlik ve faz değişimini veren denklemler ise şöyledir
f


a   2   a 
sin  

2



(65)


3 2 4
f
2

     
cos  
a 
3
256
2a



(66)

Düzgün rejim çözümlerinde zorlama frekansı-genlik ilişkisi son hali ile aşağıdaki gibidir.
2 

2

f2
   
2  3
4

   1 
 
a 
 256 4
4a 2 4    





3
4

  0 2   a 2

(67)

7.3. Sayısal Çözümlerle Karşılaştırmalar

Klasik metot ve yeni metoda ait geçerlilik kriterleri aşağıda verilmiştir

a 2
 1 (ÇÖ)
3202

(68)
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klasik metot geçerliliğini yitirirken yeni metot ile geçerlilik kriterleri hala sağlanabilmektedir.
Böylece büyük α değerleri için ÇÖLP metodunun sayısal çözümlerle uyumlu olması
beklenmektedir. Her iki yaklaşık metodun frekans genlik eğrilerinin sayısal çözümlerle
karşılaştırılması Şekil 11-15’de verilmiştir.

Şekil 11. Genlik-frekans eğrilerinin sayısal çözümlerle (noktalar) karşılaştırılması
(=0.1, =1, f=5, 0=2.5, =0.5)

Şekil 12. Genlik-frekans eğrilerinin sayısal çözümlerle (noktalar) karşılaştırılması
(=0.1, =100, f=5, 0=2.5, =0.5)
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Şekil 13. Genlik-frekans eğrilerinin sayısal çözümlerle (noktalar) karşılaştırılması
(=0.1, =1000, f=5, 0=2.5, =0.5)

Şekil 14. Genlik-frekans eğrilerinin sayısal çözümlerle (noktalar) karşılaştırılması
(=0.1, =1, f=10, 0=2.5, =0.2)

A16
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Pakdemirli, Karahan ve Boyacı

Şekil 15. Genlik-frekans eğrilerinin sayısal çözümlerle (noktalar) karşılaştırılması
(=0.1, =1, f=20, 0=2.5, =0.2)
8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çok ölçekli metot ve Lindstedt-Poincare metodunu birleştiren yeni bir perturbasyon metodu
geliştirilmiştir. Bu metotda dönüşüm frekansı yerine tabi frekans perturbasyon serisine
açılmaktadır. Bu seçim perturbasyon serilerinin geçerlilik aralığını arttırmaktadır. Yeni metot
5 farklı probleme başarı ile uygulanmıştır: sönümlü lineer osilator, serbest titreşimli Duffing
denklemi, sönümlü kübik nonlineer denklem, kuadratik ve kübik nonlineer denklem ve
zorlamalı Duffing denklemi. Birinci problemde metot ile tam analitik çözüm elde edilmiştir.
Diğer problemlerde ise yeni metot kuvvetli nonlineer durumlarda sayısal çözümlerle uyumlu
sonuçlar verirken klasik çok ölçekli metot geçerliliği olmayan çözümler vermektedir. Yeni
metodun başka nonlineer problemlere uygulamaları yapılabilir. Ayrıca metodun kısmi
diferansiyel denklemlere uygulaması konusunda çalışmalar devam etmektedir.
KAYNAKLAR
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ZORLANMIŞ NON-LİNEER SIĞ SU DENKLEMİ-RIYLE HEYELAN
TSUNAMILERININ SAHİLE TIRMANMASININ MODELLENMESİ
Mehmet Sinan Özeren
ITU Avrasya Yer Bilimleri Enstitusu

ÖZ

Bu çalışmada non-lineer sığ su denklemlerinin zaman içine yayılmış zorlamalar için analitik
çözümleri elde edilmiştir. Çözüm özel bir Green fonksiyonu yardımıyla üretilmektedir ve
daha önceki stratejilerden farklı olarak Green fonksiyonu yerine başlangıç koşulunun türevini
alarak tekillik problemini ortadan kaldırılmaktadır. Bu teknik özellikle sualtı heyelanlarının
tetiklediği dalgaları modellemekte ve genel olarak lokalize olmuş kaynaklar için çok iyi
sonuç veriyor.
GİRİŞ

Lineer bir eğim üzerindeki dalgaların hareketini incelemek için kullanılan en elverişli
matematiksel yaklaşım 1960’lı yılların başlarından beri Carrier-Greenspan dönüşümleridir
(Carrier ve Greenspan 1958). Bu dönüşümler her ne kadar non-lineer sığ su denklemlerini
lineer denklemlere dönüştürseler de probleme başlangıç koşullarını uygulamak
zorlaşmaktadır. Özellikle zaman içine difüz yayılmış olayların yarattığı dalgaları modellerken
(sualtı heyelanları gibi) bu sorun daha ciddi şekilde kendini göstermektedir. Bu bölümde
kısaca Carrier-Greenspan dönüşümlerini tanıtıp çözmeye çalıştığımız problem için gereken
matematiksel altyapıyı vereceğiz. Zorlanmış Non-lineer sığ su denklemleri

u  x   h

x

 t  ht

ut  uu x   x  0
olarak verilir. Aşağıdaki boyutsuzlaştırma bağıntıları altında

x  x / L,     / L ,

h  h(t , x) / L

t   g / Lt , u  u  / g L

 x  h

Carrier-Greenspan dönüşümleri
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  t u
 2  q  x 
u   / 2

     2 / 8 2
olarak verilir. Burada Burada  , u , h, ,t sırasıyla serbest yüzeyin düşey deplasmanını,
derinlik boyunca ortalaması alınmış akışkan hızını. Deniz tabanının hareketini, eğimi ve
zamanı gösteriyor. Bu formalizmde zorlanmış sistemi yazarsak (yardımcı değişken 
vasıtasıyla)

    u2 / 2
1

1

  h 

           J 
4

  t 
ifadesine ulaşırız. Bu ifadeyi  ’ya göre entegre edersek


1
   
 J t h
4
4
denklemine ulaşırız. Sağ taraftaki J terimi Jakobiyeni ifade etmektedir. Bu denklem aslında
düzlemde zorlanmış dalga denklemidir ve eksenel simetrisi vardır.
Çözüm Yöntemi

Bu inhomojen denkleme Green fonksiyonu yaklaşımı yaparsak

 2 1  2
2  
 2   2  2   G        x  x    y  y 
4  x y  
 





idafesine tekabül eden Green fonksiyonu
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/ 4   x  x    y  y 
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olarak hesaplanır. Fakat öte yandan
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veya  x  x    y  y     
2
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2

/ 4 için

Green fonksiyonu sıfır değeri almaktadır. Yukarıda sağında Jakobiyen olan denklem eksenel
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Şekil-1 Başlangıç koşulu max     0  ,  0  2, max  106 olarak verilen bir dalganın

  0,1.5, 3 için değerleri. Burada düşey eksen max ile normalize edilmiş dalga yüksekliğini
gösteriyor.

Şekil-2 Şekli a exp(k ( x  x0 (t ))2 ), a  0.05,  4 olarak verilen bir sualtı heyelanının yarattığı
dalgalar boyutsuz zamanın t  0.2,1, 2,3, 4,5 değerleri için grafikleri.
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simetriye sahip homojen olmayan dalga denklemi olduğu için çözüm yarıçapı   x 2  y 2
olan bir çemberin etrafına kaynaklar koyarak elde edilir. Bu yapıldığında Green fonksiyonu
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/ 4   2   2  2  cos 



halini alır ve bunun genel olarak S  ,   olarak tanımlanan bir zorlama için çözüm
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d   d  d
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/ 4   2   2  2  cos 



olarak yazılabilir. Tam sahil noktasında   0 için çözüm
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   S   
1   

S   2 / 2    



2



/ 4 S 

2

olarak bulunur. Burada

   2  2   2  2  cos  /      ve    cos 1 ((   cos( )) / (  (   ) / 2)) olarak
tanımlanmaktadır.
SONUÇLAR

Matematiksel formalizmi test etmek için yaptığımız iki denemeyi göstereceğiz. Bunlardan ilki
çok süreksiz bir başlangıç koşulu ve ikincisi de bir sualtı heyelanı tsunamisini içerecek. İlk
denemenin sonucunu Şekil-1’de veriyoruz. Bu çalışma nisbeten sınırlı kapasiteye sahip
bilgisayarlarla non-lineer sığ su tırmanma probleminin tekillik içermeyen bir entegral
formalizmiyle çözülebileceğini gösteriyor.
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DEPREM YÖNETMELİĞİ'NDE PLASTİSİTE TEORİSİNİN
UYGULAMALARI
Zekai Celep
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Maslak, İstanbul

ABSTRACT
Various concepts of the theory of plasticity can be found often implicitly almost in all design
codes for reinforced concrete structures; however, since often controlled damages are
accepted in design of regular structures subjected to the design earthquake, concepts of the
theory of plasticity are employed directly in seismic codes. Although the older versions of the
Turkish Seismic Codes include these concepts indirectly, the Turkish Seismic Code (2007)
contains them explicitly. These concepts are used more often than ever in Turkish civil
engineering community sometimes without grasping their actual meaning. However, it is
often difficult to go into details of these concepts to explain them, when a sophisticated
problem, such as design and seismic evaluation of a complex structure, is involved. The
present paper attempts to give the main plasticity concepts by using graphical representations
without going into detail as they are considered in the Turkish Seismic Code (2007).
ÖZET
Betonarme yapıların tasarım yönetmeliklerinde plastisite teorisinin bazı kavramları daha çok
dolaylı olarak bulunur. Buna karşılık yapıların deprem güvenliğinin sağlanmasında
kontrollünde hasar kabul edildiği için, deprem yönetmeliklerinde plastisite teorisinin değişik
kavramları yaygın biçimde kullanılır. Deprem Yönetmeliği’nin daha önceki baskılarında bu
kavramların dolaylı görülmesine rağmen, Deprem Yönetmeliği (2007) de plastisite teorisinin
kavramları doğrudan kullanılmıştır. Günümüzde bu kavramlar uygulamadaki mühendisler
tarafından yaygın bir şekilde, bazı durumlarda anlamı tam anlaşılmadan kullanılmaktadır. Bir
yapının tasarımı veya deprem güvenliğinin belirlenmesi gibi karmaşık problemlerde ayrıntıya
girilerek bu kavramların açıklanması ve anlaşılması çoğu zaman zordur. Bu yazıda Deprem
Yönetmeliği (2007) de kullanılan plastisitenin bazı ana kavramlarının ayrıntıya girmeden
açıklanmasını hedeflenmiştir.
GİRİŞ
Betonarme yapıların düşey ve deprem yükleri altındaki tasarımında ve değerlendirilmesinde
ilgili yükler altında taşıyıcı sistemin analizi ve tasarımı yapılır. Bu iki işlem elastik malzeme
kabulleri ile başlamış, zamanla çelik ve betonun elastik ötesi davranışı da göz önüne
alınmıştır. Kesit tasarımında elastik ötesi davranışın göz önüne alınması, yönetmeliklere güç
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tükenmesi durumunu esas taşıma gücü tasarım kabulleri ile girmiştir. Bunun yanında taşıyıcı
sistemin elastik ötesi davranışının göz önüne alınması, bazı basitleştirici kabullerle
yönetmeliklere girmiştir. Buna örnek TS500 de öngörülen Yeniden Dağılım’la, taşıyıcı
sistemde moment diyagramının sınırlı olarak değiştirilmesi ve Deprem Yönetmeliği (2007) de
yeni binaların tasarımında plastik davranış sonucu kapasite artımını göz önüne almak için
Deprem Yükü Azaltma Katsayısı’nın kullanılması verilebilir [8, 11]. Deprem etkisi altındaki
taşıyıcı sistemin analizinde kontrollü hasara (elastik ötesi şekil değiştirmelere) müsaade
edildiği için, elastik ötesi davranış önemli olur. Ancak, bu tür analizin zorluğu ve
süperpozisyon kuralının kullanılamaması yanında, yüklemelerdeki belirsizlikten dolayı bu
analizin yaygınlaşmasının geciktiği görülür. Betonarme malzeme ve elemanlarının
davranışının daha yakından tanınması yanında, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin daha
ayrıntılı sayısal hesabı mümkün kılması, taşıyıcı sistemin doğrusal olmayan davranışının daha
ayrıntılı ve gerçekçi biçimde göz önüne alınmasını ve elastik ötesi analizin yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Özellikle depreme karşı güvenliğin sağlanmasında sınırlı (kontrollü) hasarın
kabul edilmesi, analizde elastik ötesi (plastik) şekil değiştirmelerin de gözönüne alınmasını
beraberinde getirmiştir. Yönetmelikte mevcut binaların deprem güvenliklerinin
incelenmesinde ise, plastik davranışın hesaba katılması daha belirgin bir şekilde görülür.
Günümüzde bu kavramlar uygulamadaki mühendisler tarafından yaygın bir şekilde, bazı
durumlarda anlamı tam anlaşılmadan kullanılmaktadır. Buna sebep olarak bir yapının tasarımı
gibi karmaşık problemlerde ayrıntıya girilerek bu kavramların anlaşılmasının zorluğu
söylenebilir. Bu yazıda plastisite teorisinin Deprem Yönetmeliği’nde (2007) kullanılan bazı
ana kavramların olabildiğince şekillerle açıklanmasını hedeflenmiştir [3, 2].
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Şekil 1. a) İdeal elasto-plastik malzemede ve b) doğrusal elastik-pekleşen plastik malzemede
bir eksenli gerilme durumunda yükleme ve boşalma
PLASTİK DAVRANIŞ
Yapı malzemelerinin gerilme-şekil değiştirme ilişkisi genel olarak karmaşık bir değişim
sergiler. Ancak, taşıyıcı sistem analizlerinde ve kesit tasarımında talep edilen yaklaşıklık
derecesine bağlı olarak değişik incelikte malzeme modelleri kullanılır. Elastik ötesi malzeme
modellerin en basiti doğrusal olan elasto-plastik malzeme modelidir (Şekil 1). Genellikle
küçük gerilmeler için malzeme daima doğrusal elastik kabul edilebilir. Bir eksenli gerilmeşekil değiştirme arasındaki ilişki E elastiklik modülü kullanılarak tanımlanabilir. Ancak, bir
eksenli davranışın çok eksenliye genişletilmesi ek kabulleri gerektirir. Tek eksenli elastoA24
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plastik malzeme modelinde gerilmenin f y akma gerilmesine erişmesi durumunda elastik
davranışın sona erdiği kabul edilir ve malzemenin elastik ötesi davranışının gerilme-şekil
değiştirme ilişkisi tanımlanır. Çok eksenli gerilme durumunda bu kavramın da genişletilmesi
gerekir. Gerilmeler için öngörülen bu tanımlar kesit etkileri için genelleştirilebilir. Bu
genelleştirme özellikle elastik ötesi şekil değiştirmenin önemli olduğu eğilme momenti ve
eğilme momenti ile normal kuvvet etkisindeki kesitlerde kolayca yapılabilir.
BETONARME KESİTTE EĞİLME MOMENTİ VE EĞRİLİK
Şekil 2.de eğilme momenti altındaki betonarme bir kolon kesitindeki eğilme momenti-eğrilik
değişimi gösterilmiştir. Eğilme momentinin küçük değerleri için beton ve donatı elastik
davranır. Bu durumda bütün beton kesiti davranışa etkili olduğu için donatının katkısı sınırlı
olur. Kesitin eğilme rijitliğinde, betonun elastiklik modülü ve kesitin brüt atalet momenti
belirleyici olur. Momentin artmasıyla çekme bölgesindeki beton çatlar ve çatlak tarafsız
eksene doğru ilerler. Kesitteki çekme gerilmelerinin hemen hemen tamamı çekme donatısı
tarafından karşılanır. Tarafsız eksenin altında çekme gerilmelerinin küçük olduğu bir bölge
kalırsa da, analizde bu gerilmelerin katkısı küçük olduğundan ihmal edilir ve çekme
bölgesinde betonun tamamen çatladığı kabul edilir. Eğilme momenti artarken, beton basınç
gerilmeleri dağılışı doğrusal olmayan bir değişimle oluşur ve donatı akma gerilmesine ulaşır.
Momentin bu değeri M y Akma Momenti olarak bilinir. Momentin artması ile donatı plastik
uzama yaparken, betonda da doğrusal olmayan  c   c değişimi çok daha belirgin duruma
gelir. Genellikle donatının uzama kapasitesi büyük olduğu için, güç tükenmesi betonun en
büyük kısalma kapasitesine erişmesiyle ortaya çıkar ve kesit taşıma gücüne erişir.
Betonun çatlaması moment-eğrilik değişiminde küçük de olsa, başlangıçtaki doğrusal
davranıştan ayrılmayı doğurur ve değişim yataya doğru yaklaşır. Bu durum plastisitede
bulunan Plastik Mafsal kabulünün uygulanabileceğine işaret eder. Bir kesitte M   momenteğrilik bağıntısında yataya yakın kolun uzun olması, yani kesit güç tükenmesinin sünek
olması, çekme donatısına bağlıdır. Donatının küçük olduğu durumda, plastik şekil
değiştirmelerin daha belirgin ortaya çıkar. Kesitte çekme donatısının dengeli donatıdan daha
büyük olması durumunda donatı akmaya erişmeden, beton  cu en büyük kısalmasına ve kesit
de güç tükenmesine erişir. Bu durumda M   moment-eğrilik bağıntısında belirgin yatay kol
ortaya çıkmaz ve güç tükenmesi gevrek olarak meydana gelir. Kesitin eğilme rijitliği
EI  M /  bağıntısı ile tanımlanır. Güç tükenmesine yakın durumunda M   değişimi yataya
yakın olduğu için eğilme rijitliği çok küçülür. Bu davranış plastik davranışının belirgin
olmasında karşı gelir. Kesitte basınç donatısının bulunması, basınç bölgesini küçülteceği ve
daha büyük kesit eğriliklerine sebep olacağı için, kesitin davranışında plastikleşme daha
belirginleştirir.
Kolonlarda eğilme momenti yanında normal kuvvet de etkili olur. Basınç normal kuvvetin
bulunması, moment-eğrilik bağıntısında değişikliğe sebep olur ve plastikleşmeyi gösteren
yatay kolu küçültür. Genellikle, eğilme momenti kiriş ve kolonda kesitten kesite değişim
gösterirken, normal kuvvet kolonlarda sabit değişim sergiler. Bununla beraber normal
kuvvetin bulunması plastikleşme bölgesinin artmasına, buna karşılık plastik eğriliğin
azalmasına sebep olur. Teorik olarak normal kuvvetin etkili olduğu bir kolonda artan yükler
altında da tüm eleman plastikleşeceği için, plastikleşme bölgesi çok genişler ve plastik mafsal
kabulü geçerliliğini kaybeder. Ancak bu durumda moment eğrilik bağıntısı gittikçe küçülür.
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Kesitte sargı donatısının bulunması plastikleşme kolunu belirgin bir şekilde uzatırken, normal
kuvvetin etkili olduğu bölgede sınırlı kapasite artımına sebep olur (Şekil 3).
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Şekil 2. Betonarme kesitte eğilme momenti-eğrilik ilişkisi
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Şekil 3. Normal kuvvet etkisindeki bir betonarme kesitin eğilme momenti-eğrilik ilişkisi
BETONARME KESİTTE PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMELER
Betonarme kesitlerde beton ve çeliğin tasarım gerilmelerini fcd ve f yd ve müsaade edilen
birim şekil değiştirmelerini  cu ve  su ile tasarımda kullanılan M r  N r karşılıklı etki zarf
eğrisi ve fc ve f y değerleri kullanılarak kesitin M u  N u taşıma gücü zarf eğrisi oluşturulur.
Bir yüklemede bu zarf eğrisine erişilmesi, gevrek davranış durumunda güç tükenmesine karşı
gelir. Buna karşılık özellikle sargı donatısı ile sünek duruma getirilen kesitin, şekil değiştirme
bakımından kapasitesine eriştiğini göstermez. Eğilme momentinin çok küçük artmalarına
karşılık plastik şekil değiştirmelerin ortaya çıktığı sünek durumda (karşılıklı etki zarf eğrisi
üzerinde hareket ederek) plastik şekil değiştirmeler meydana gelir. Bu sebepten sünek
davranış için bu zarf Akma Yüzeyi (Akma Şartı) olarak bilinir (Şekil 4). Kesitin eğilme
momenti ve normal kuvvet değerleri karşılıklı etki diyagramına eriştikten sonra, taşıyıcı
sisteme yapılan yükleme sonucu oluşan şekil değiştirmelere bağlı olarak, kesitin moment ve
normal kuvvet değerleri sabit kalabileceği gibi, karşılıklı etki diyagramı üzerinde hareket de
edebilir. Bu iki durumda sünek kesitte plastik şekil değiştirmeler meydana gelir. Bunlar
kesitte plastik dönme ve plastik kısalma (veya uzama) olarak ortaya çıkar. Bu durumda
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karşılıklı etki diyagramı aynı zamanda akma eğrisi olarak da görülebilir ve plastik şekil
değiştirme artım vektörünün bu eğrinin normali doğrultusunda bulunduğu kabul edilir.
Karşılıklı etki eğrisi (akma eğrisi) eğilme momenti-normal kuvvet eksen takımında plastik

şekil değiştirme artımı akma eğrisinin normali her noktada değişken olduğu için, d ( h)  d
plastik şekil değiştirme artımı vektörünün de doğrultusu değişken olacaktır. Akma eğrisi
uygun yaklaşıklıkta doğrular ile ifade edilerek, işlem basitleştirilebilir. Betonarme kesitin
özelliğinden dolayı basit eğilmede kesit dönmesi yanında kesite uzama çıkacağı da görülür
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Şekil 4. Betonarme kesitin (a) karşılıklı etki zarfı ve (b) karşılıklı etki yüzeyi
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Şekil 5. Bir betonarme kesitin eğilme momenti-normal kuvvet karşılıklı etki diyagramına ve
moment eğrilik değişimine sargı donatısının etkisi
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BETONARMEDE PLASTİK MAFSAL
Kirişte momentin küçük olduğu bölgede kiriş tamamen elastik davranırken, zorlanan
kesitlerde, kesitin tarafsız eksene yakın bölümleri elastik kalır ve diğer bölümleri plastikleşir.
Bu bölümde kesitin şekil değiştirmesi elasto-plastik olarak ortaya çıkar. Özellikle deprem
etkisinde en çok zorlanan kesitler kiriş ve kolonların uç kesitleridir. Kirişin plastikleşen
bölgesinin kapsamı; yükleme seviyesine, kesit yüksekliğine ve momentin ilgili bölgedeki
değişimine bağlıdır. Şekil 6.da kirişte mesnet civarında eğilme momenti ve eğrilik değişimi
verilmiştir. Görüldüğü gibi, A kesitinde moment M y değerine erişmiş ve akma eğriliği  y
meydana gelmiştir. Momentin daha küçük olduğu kesitlerde elastik eğrilik, momentle orantılı
olarak   M / EI şeklinde oluşur. Kolon yüzüne yakın kesitlerde plastik eğrilikler meydana
gelir. A ile B kesiti arasındaki eğriliklerin toplamı iki kesitin birbirine göre göreli dönmesini
oluşturur ve eğrilik değişimindeki taralı alana karşı gelir. Bu dönme, elastik ve plastik
bölümlerde meydana gelir. B kesitindeki plastik eğrilik esas alınarak şekildeki taralı alana
eşdeğer olarak oluşturulan dikdörtgen alanın boyu  p eşdeğer Plastik Mafsal Boyu olarak
kabul edilir. Kirişin bu boyu, en büyük plastik eğriliğin meydana geldiği kiriş parçası olarak
da görülebilir. Kiriş mesnedinde momentin değişiminin sivrilik oluşturması bu boyun küçük
olmasına sebep olur. Bu açıklamalar normal kuvveti de içerecek şekilde kolon için
genişletilebilir.
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Şekil 6. Sürekli kirişte mesnet bölgesinde plastik eğrilik değişimi ve plastik mafsal kabulü
Şekil 6.da kirişin 0  M  M y olan kesitleri tamamen elastik kalmakta ve kesitte eğilme rijitliği
ile orantılı elastik eğrilik ortaya çıkmaktadır. Kirişin M y  M  M u olan kesitlerinde ise,
kesitin bir kısmı elastik bir kısmı plastik olduğu için, eğrilik elastik ve plastik bölümlerin
toplamı olarak oluşur. Eleman zorlandıkça, plastikleşme bölgesi genişler ve eğrilik artar.
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Teorik olarak kesitin M u taşıma gücü momentine erişmesi eğriliğin çok büyük değerlere
erişmesi ile mümkün olur. Plastikleşme bölgesinin başlangıcında bulunan B kesitinin mesnet
yüzündeki A kesitine göre dönmesi, toplam eğriliğin bu iki kesit arasında integrasyonu ile
ortaya çıkar: Genellikle plastik eğrilik elastiğe göre büyük olduğu için, sadece plastik eğrilik
de gözönüne alınabilir. Hesaplanan en büyük plastik eğriliğin toplam dönmeye bölünmesiyle
 p eşdeğer plastik mafsal boyu elde edilir. Hesaplanan bu boyun, Şekil 6.de görüldüğü gibi,
plastik şekil değiştirmelerin meydana geldiği boydan daha küçük bir “eşdeğer boy” olduğu
unutulmamalıdır. Plastik mafsal, kesitte eğilme momentinin belirli bir değere erişmesi ile
oluşur. Yaklaşık olarak M u  M y kabul edilerek, plastik mafsal kesitinin zorlanması
durumunda, eğilme momenti artmadan kapasite değerinde sabit kalarak kesit kolayca normal
mafsalda olduğu gibi dönebilir. Plastik mafsal bölgesinin boyu, eğrilik-moment bağıntısına,
eleman boyunca eğilme momentinin değişimine, kesit yüksekliğine ve kesitteki normal
kuvvete bağlıdır. Deprem Yönetmeliği’nde daha basit olan  p  0.5 h kabulü benimsenmiştir.

Taban kesme kuvveti

Deprem yükleri etkisinde, kolon ve kirişlerde iki uç alt ve üst kesitler genellikle daha çok
zorlandığı için plastik şekil değiştirmelerin bu kesitlerde oluşur. Bu sebepten bu kesitler
muhtemel plastik mafsal kesitleri olarak ortaya çıkar. Plastik şekil değiştirmelerin dolayısıyla
plastik mafsal dönmesinin meydana gelebilmesi için, bu bölgedeki kesitlerin plastik şekil
değiştirme kapasitesine sahip olması gerekir. Ayrıca, bu kapasitenin kullanılabilmesi, ortaya
çıkan plastik şekil değiştirmelerin kabul edilebilir olması ile mümkündür. Kesitte kesme
kuvvetinin bulunması (normal kuvvette de olduğu gibi) ile kesitteki plastik şekil değiştirme
kapasitesinin azalacağı da unutulmamalıdır.
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Şekil 7. Plastik mafsal oluşumu ve statik itme analizi
STATİK İTME ANALİZİ VE LİMİT YÜK
İzostatik sistemlerde en çok zorlanan kesitte plastik mafsalın oluşması ile sistem yük
taşıyamaz duruma gelir. Hiperstatik sistemlerde oluşan plastik mafsal, sistemin hiperstatiklik
derecesini düşürür. Fakat güç tükenmesi durumunu oluşturmaz. Yüklemeye ve plastik mafsal
kabulü kullanılmaya devam edilirse, plastik mafsal sayısının artmasıyla, taşıyıcı sistem, yerel
olarak veya sistem olarak mekanizma durumuna gelir ve bu durumda yük de sınır değerine
erişir. Yükün en son değeri Limit Yük olarak adlandırılır. Plastik mafsal kabulünü kullanarak,
bir taşıyıcı sistemin güç tükenme yükünün elde edilmesinde en basit yöntem; kabul edilen
uygun bir yükleme düzeninin adım adım arttırılarak plastikleşen kesitlerin belirlenerek limit
yükün elde edilmesi olup, bu işlem Statik İtme Analizi olarak bilinir. Bu işlemde, sistemin
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davranışı kesit etkilerinin sınır değere eriştiği kesitlere plastik mafsal yerleştirilerek, taşıyıcı
sistemde mekanizma durumu oluşuncaya kadar devam edilmesiyle limit yük bulunur (Şekil
7). Limit yüke erişinceye kadar plastik mafsallarda dönmeler ve bunun sonucu sistemde
yerdeğişmeler ortaya çıkar. Limit yükün kullanılabilir olması için, bu dönme ve
yerdeğiştirmelerin kabul edilebilir olması gerekir. Kabul edilebilir seviyeyi iki türlü
yorumlamak gerekir. Birincisi ortaya çıkan plastik yerdeğiştirme ve şekil değiştirmelerin ilgili
kesitin ve sistemin kapasitesi içinde olması gerekir. İkincisi ise, plastik yerdeğiştirme ve şekil
değiştirme kalıcı türden olduğu ve (kontrollü) hasar olarak ortaya çıktığı için sistemin
kullanıcısı tarafından kabul edilebilir olması gerekir.
Limit yükün hesap edilmesinde yük artımı yönteminin uygulaması, sistemde plastik mafsal
kesitlerin oluşma sırasının izlenmesi ve davranışın daha yakından değerlendirilmesi
bakımından tercih edilebilir. Ancak, sadece limit yükün hesap edilmesi sözkonusu olduğu
zaman, yöntem uzun hesap adımlarını gerektirir. Limit yükün hesabında geçilen adımlarda
doğal olarak denge denklemleri ve sistemin sınır (bağ) şartları yanında akma şartı da sağlanır.
Kesitteki eğilme momenti ve normal kuvvet değerleri akma eğrisi veya yüzeyi üzerinde
hareket ederek değişir. En son adımda sistem yerel veya tamamen mekanizma durumuna
gelir. Bu şartların tümünün sağlanması limit yükün hesabı için gereklidir. Limit yükün
doğrudan hesabında bütün bu şartların hepsinin sağlanması yerine bir kısmı sağlanarak limit
yükün yaklaşık değerine alttan veya üstten yaklaşılması da mümkündür. Bu amaçla plastisite
teorisinde Alt ve Üst Sınır Teoremleri geliştirilmiştir.
SÜNEKLİK
Süneklik, bir kesitin veya bir elemanın veya bir taşıyıcı sistemin, dış yükte önemli bir
değişme olmaksızın, plastik şekil değiştirme, dolayısıyla yerdeğiştirme yapma yeteneği olarak
tanımlanabilir. Sayısal tanımı, güç tükenme durumu ile elastik sınır şekil değiştirme (veya yer
değiştirme) nin oranı olarak yapılır:    u /  y . Eğilme momenti etkisi altındaki bir kesitte
karşı gelen eğrilik gözönüne alınarak, kesit eğrilik sünekliği tanımlanabilir. Bunun gibi
ortasından yüklü bir kirişte düşey yük ve düşey yer değiştirme ilişkisi göz önüne alınarak
eleman düşey yerdeğiştirme sünekliği ve yatay yüklü bir çerçeve göz önüne alınarak taşıyıcı
sistem yatay yerdeğiştirme sünekliği tanımlanabilir (Şekil 8). Seyrek meydana gelecek şiddetli
deprem etkisinde, taşıyıcı sistemin plastik şekil değiştirme yaparak karşılaması öngörülür.
Taşıyıcı sistem elastik sınırı geçtikten sonra, bazı kesitlerinde plastik şekil değiştirmeler
meydana gelirken, az zorlanan ve kapasitesi olan kesitlerin sistemin yük taşımadaki katkıları
ortaya çıkar. Bu yolla depremin dinamik etkisi, plastik ve kalıcı olan enerji türüne
dönüştürülerek tüketilir.
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Şekil 8. Kesit, eleman ve sistem etki-şekil (yer) değiştirme ilişkisi
A30
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Celep

Süneklik sayesinde, tasarım depremine göre boyutlanan sistem sınırlı ve kontrollü plastik
şekil değiştirmelerle enerji tüketilirken, iç kuvvetlerin daha az zorlanan kesitlere dağılması
sağlanır. Daha büyük depremleri ise, sistemin büyük plastik şekil değiştirmelerle karşılaması
beklenir. İyi düzenlenmiş sünek bir taşıyıcı sistemde tasarım depreminde deprem enerjisi,
göçmeden uzak kalınarak kontrollü hasarlarla karşılanır. Plastik şekil değiştirmelerin sistemin
davranışına etkisi ve plastik taşıma gücü kapasitesinin büyümesi, sistemin hiperstatiklik
derecesi ile artar. Bu suretle çok sayıda kesitin kapasitesine erişmesi sağlanır. Plastik şekil
değiştirmelerle ortaya çıkan süneklik büyük şekil ve yer değiştirme yapabilme yanında,
tekrarlı yüklemede enerji söndürebilme özelliğini de içerir. Kolon ve kirişlerin plastikleşen
kısımlarında betonda sargı donatısı kullanarak, betonun basınç dayanımını ve özellikle en
büyük birim kısalma değerini arttırarak, kesitin sünekliğini arttırmak mümkündür Kolonlarda
ayrıca ortalama normal gerilmeyi düşürerek betonun gevrek davranışı sınırlanabilir ve
sünekliğe katkıda bulunabilir. Donatının kopma dayanımın akma gerilmesinden çok yüksek
olmamasının sağlanması, sünek olan plastik davranışın gerçekleşmesi ve donatının kopma
uzamasının büyük olmasının sağlanması sünek davranış için önemlidir. Betonarme
elemanların eğilme momenti altında donatının akma gerilmesine erişmesi sonucu meydana
gelen güç tükenmesi, uygun tedbirler alındığında, sünek olarak ortaya çıkar. Buna karşılık
kesme kuvveti altında betonda oluşan eğik basınç gerilmelerinin etkili olması sebebiyle
plastik şekil değiştirmeler çok sınırlı olarak ortaya çıkar. Bunun gibi, donatı ile beton arasında
aderansın sağlanmaması sonucu donatının betondan sıyrılması durumunda plastik şekil
değiştirmeler ortaya çıkamayacağı için güç tükenmesi de gevrek olur.
KAPASİTE TASARIMI
Taşıyıcı sistemin plastik davranışı sonucu kapasitenin artması için, plastikleşme beklenen
kesitlerde bu davranış sebebiyle beklenen sünekliğin sağlanması ve plastikleşme oluşumuyla
ortaya çıkacak gevrek güç tükenmesinin önlenmesi Kapasite Tasarımı olarak bilinir. Bu işlem
tasarım depreminde ve özellikle daha büyük depremlerde taşıyıcı sistemde güç tükenmesi
mekanizmasının kontrol edilmesini sağlar. Kesitlerin plastikleşme sonucu ortaya çıkacak
kapasitelerinin olabildiğince birbirine yakın bulunması ile plastikleşmenin birbirini izleyen
biçimde ortaya çıkmasını sağlar ve böylece taşıyıcı sistemin plastik şekil değiştirmelerin bir
kesitte yoğunlaşması önlenerek, yayılı olarak ortaya çıkması, yerel büyük plastik şekil
değiştirmeler yerine, dağılı küçük olanlar ile depremin karşılanması sağlanır. Tasarımda
kapasite ilkesinin kabulü ile kesitlerde, elemanlarda ve taşıyıcı sistemde oluşacak güç
tükenmesinin sünek olarak meydana gelmesi sağlanır. Diğer bir deyişle, sünek güç tükenmesi
(örneğin; eğilme momenti güç tükenmesi) ile sünek olmayan güç tükenmesi (örneğin; aderans
çözülmesi, kesme kuvveti ve zımbalama güç tükenmesi) beraber bulunduğu durumda sünek
olmayan etkiye ait kapasite arttırılarak, eleman beklenilenin üstünde zorlandığında, güç
tükenmesinin sünek olarak ortaya çıkması sağlanır.
Şekil 8.de iki halkadan meydana gelen bir zincir uygulanan kuvvetlerle güç tükenmesi
durumuna getirilmeye çalışılmaktadır. Burada halkalardan birinin ( A halkası) sınırlı elastik
şekil değiştirme kapasitesinin bulunduğu ve plastik şekil değiştirme kapasitesinin
bulunmadığı, halkanın elastik şekil değiştirme sonucu güç tükenmesine ani olarak erişeceği
kabul edilmiştir. Diğer halkanın ( B halkası) ise, önemli plastik şekil değiştirme kapasitesinin
bulunduğu için güç tükenmesinin büyük şekil değiştirmeler sonucu oluşacağı kabul edilmiştir.
Birinci durumda A halkasının kapasitesinin B halkasına göre daha yüksek olduğu kabul
edilmiş olup, zincirin güç tükenmesini plastik şekil değiştirme kapasitesi olmayan B halkası
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kontrol eder ve zincirin güç tükenmesi plastik şekil değiştirme olmadan ani ve gevrek biçimde
meydana gelir. İkinci durumda ise, B halkasının kapasitesi A halkasına göre daha yüksek
olup, zincirin güç tükenmesini plastik şekil değiştirme kapasitesi olan A halkası kontrol eder
ve zincirin güç tükenmesi büyük plastik şekil değiştirmeler sonucu haberli ve sünek biçimde
meydana gelir. Kapasite tasarımın esası, yönetmeliklerde öngörülen deprem etkilerinin
karşılanması yanında, bu etkilerin öngörülmeyen bir şekilde artması durumunda da güç
tükenmesinin büyük plastik şekil değiştirmeler sonucu sünek olarak meydana gelmesini
sağlamaktır [5,6]
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Şekil 8. İki halkalı zincirin gevrek ve sünek güç tükenmesi

Kuvvetli eğilme donatılı kiriş
gevrek kesme kuvveti güç tükenmesi

Kuvvetli kesme kuvveti donatılı kiriş
sünek eğilme momenti güç tükenmesi

Şekil 9. İki halkalı zincire kesme kuvveti ve eğilme momenti etkisindeki kiriş benzeşimi
Şekil 9.da bir kirişin deprem etkisi altında güç tükenmesine erişme durumları gösterilmiştir.
Kirişin gevrek (kesme kuvveti güç tükenmesi) ve sünek (eğilme momenti güç tükenmesi)
halkalardan oluştuğu kabul edilebilir. Birinci güç tükenme durumunda kesme kuvveti donatısı
(enine donatılar, etriyeler) iki halkalı zincirin zayıf halkasını oluşturmakta ve güç tükenmesi
beton basınç çubuklarının kapasitesine erişmesiyle önemli plastik şekil değiştirmeler
oluşmadan (gevrek) ortaya çıkar. İkinci güç tükenmesi durumunda ise, eğilme momenti
halkasının kapasitesi daha küçüktür. Bu durumda kirişin güç tükenmesi eğilme donatısının
akmaya erişmesi ile büyük plastik şekil ve yer değiştirmelerle sünek biçimde ortaya
çıkacaktır. Bu sebepten Deprem Yönetmeliği’nde kiriş veya kolonda kesme kuvveti
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donatısının, kesme kuvveti halkasının kapasitesi güçlü oluşacak biçimde tasarlanmasını ve
bunun için elemanın kesme kuvveti kapasitesinin uç kesitlerinin eğilme momenti kapasitesi
ile düşey yüklerden hesaplanacak kesme kuvvetinden daha büyük olması öngörülmüştür.
Deprem Yönetmeliği, kapasite tasarımını öne çıkararak tasarım depremi etkisinde ve daha
büyük depremlerde plastik şekil değiştirmelerin oluşacağı sünek güç tükenmesinin
sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu husus plastik davranışın kullanıldığını göstermektedir.
Deprem Yönetmeliği’nde bulunan kavramlardan; bir çerçeve birleşim bölgesinde kolonların
kirişlerden güçlü olması, kiriş ve kolonların kesme kuvveti kapasitesinin eğilme
kapasitesinden yüksek olması, kiriş ve kolonların deprem etkisinde en çok zorlanan
kesitlerinde sargı donatısı öngörerek betonda sınırlı da olsa plastik şekil değiştirmelerin
oluşmasının (sünekliğin) sağlanması, perdelerin de en çok zorlanan kesitleri olan mesnet
bölgelerinde (kritik perde yüksekliği) ve perde kesitinin uç bölgelerinde sargı donatısının
öngörülmesiyle plastik şekil değiştirmelerle oluşan sünek güç tükenmesinin sağlanması
kapasite tasarımının kullanımı olarak görülebilir. Benzer şekilde perde tasarım momentinin,
perde kritik yüksekliğinde (potansiyel plastik mafsal bölgesi) sabit değişim ve yükseklik
boyunca momentin değişimini doğrusal biçimde kabul edilmesi ve tabandaki perde kesme
kuvvetinin tasarımında kesitin eğilme momenti kapasitesine uygun olarak arttırılması da
plastik şekil değiştirmelerin etkili olduğu sünek güç tükenmesinin oluşturulması veya başka
ifade ile kapasite tasarımının uygulaması olarak görülebilir.
DEPREM YÜKÜ AZALTMA KATSAYISI
Deprem Yönetmeliği tasarım depreminde, binanın yapısal elemanlarında oluşacak hasarı
(kapasitede önemli kayıp olmadan meydana gelen plastik şekil değiştirmeleri) kabul eder,
kontrollü ve sınırlı düzeyde kalmasını öngörür. Plastik davranış, taşıyıcı sistemi daha kolay
şekil değiştirebilir duruma getirdiği için, sisteme olan deprem talebinin azalmasına sebep
olduğu gibi, elastik ötesi davranış sebebiyle kapasitenin artmasına da sebep olur. Bu iki
olumlu katkının kapsamı, plastik şekil değiştirmelerin kabul edildiği bir çözümde görülebilir.
Böyle bir çözümün yapılması değişik açılardan zorluk arz ettiği gibi, çözümde yük
birleştirmesinin (süperpozisyon kuralı) geçerli olmaması, her yükleme durumunun ayrı olarak
ele alınmasını gerektirir. Ayrıca, bu tür çözümler kesit kapasitelerinin (kesit boyutu ve
donatısının) belirli olması durumunda yapılabilir. Böyle bir çözüm Eşdeğer Deprem Yükü
Yöntemi’ndeki gibi statik türden olabildiği gibi, Zaman Tanım Alanında Çözüm Yöntemi gibi
çok daha kapsamlı ve zaman alıcı olabilir. Bütün bu sebeplerden elasto-plastik çözüm sonucu
bulunacak taşıyıcı sistem yatay yük kapasitesi ile elastik çözüm yaparak bulunacak eşdeğer
yatay yük kapasitesi arasında bir geçiş katsayısı tanımlanması amaçlanmıştır. Gerçekte böyle
bir geçiş katsayısı taşıyıcı sistem türüne ve dış etkinin türüne bağlı olduğu gibi, elemandaki iç
kuvvet dağılımına ve güç tükenme durumuna bağlı olarak ortaya çıkar. Deprem
Yönetmeliği’nde Deprem Yükü Azaltma Katsayısı (veya Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı)
olarak isimlendirilen bu geçiş katsayısını sadece taşıyıcı sistem türüne ve kapasite tasarım
esaslarının uygulanma kapsamına bağlanmıştır. Bu katsayı, kesit tasarımında ayrıca beton ve
donatı için kısmen plastik davranışı ile ilgili olan f ck  1.50 f cd ve f su » 1.30 f yk » 1.30´1.15 f yd
dayanımları yerine f cd ve f yd tasarım dayanımlarının kullanılmasından ortaya çıkan
Dayanım Fazlalığı Katsayısı’nı da içerir (Şekil 10.a).

A33
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Celep
V

tik
s

Statik itme
eğrisi

Ela
s

0.8

Elasto-plastik sistem

Vy

0.6
Sa /g

Taban kesme kuvveti

iste
m

Ve

V

d

u

(a)

u

d

u

y

u

(b)

u

e

ep

Yerdeğiştirme

 =1 (Elastik)

0.4

3 2

0.2

4

0

1

T(s)

2

3

Şekil 10. a) Elastik ve elasto-plastik sistemde basitleştirilmiş statik itme eğrileri ve b) Elastik
spektrum ve plastik şekil değiştirmelerin gözönüne alındığı spektrum
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Şekil 11. Elastik a) ivme ve b) yerdeğiştirme spektrumundan plastik davranışına ait olanların
basit dönüşüm ile yaklaşık olarak elde edilmesi
Şekil 10.b.de yapıya etkiyen deprem kuvveti (Taban Kesme Kuvveti) ile doğrudan ilgili olan
ivme spektrumu verilmiştir. Belirli bir deprem kaydına bağlı olarak elde edilen bu spektrum
eğrisi, elastik tek serbestlik dereceli sistemde maksimum mutlak ivmeleri sistem periyoduna
bağlı olarak ifade eder. Deprem Yönetmeliği’nde bu eğrinin basitleştirilmişi ve yuvarlatılmışı
spektrum katsayısının değişimi olarak verilir. Bu eğride  = 1 değeri sistemin elastik olmasına
karşı gelir. Sistemin elasto-plastik davranması durumunda ( f y değerinden sonra akmanın
başlaması) spektral ivmenin  sünekliğe (süneklik talebi = yerdeğiştirme talebi /akma
yerdeğiştirmesi) bağlı olarak ortaya çıkar. Bu eğrilerde spektral ivmelerin, plastik
yerdeğiştirmelerden oluşan çevrimsel davranış sonucu enerji kaybı sebebiyle küçülttüğü
görülmektedir. Sistemin çok rijit (periyodunun çok küçük) olması durumunda plastik şekil
değiştirmelerin (sünekliğin) etkili olmadığı görülmektedir. Çok rijit yapıda meydana gelen
göreceli yerdeğiştirmelerin yer hareketi yerdeğiştirmelerine göre küçük olacağı için
sünekliğin etkisi de çok düşük olacaktır. Buna karşılık periyodu büyük olan rijitliği küçük
olan yapılar, yer hareketinde nerdeyse mutlak olarak hareketsiz kaldıkları için, spektral
yerdeğiştirme, maksimum yer hareketi yerdeğiştirmesine yakın değerde elastik ve elastoplastik sistemde oluşur. Bu durum Eşit Yerdeğiştirme Kuralı olarak da bilinir. Buna göre orta
ve uzun periyotlu elasto-plastik taşıyıcı sistem, elastik olanınla aynı yerdeğiştirmeyi yaparken,
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rijitliğin azalması sonucu  oranında daha küçük deprem kuvvetine maruz kalır. Ancak
meydana gelen yerdeğiştirmelerde plastik bölüm etkili olduğu için, önemli kontrollü hasar
(plastik yerdeğiştirmeler) meydana gelmesi kaçınılmazdır (Şekil 11). Taban kesme kuvveti,
spektral ivme ile doğrudan orantılı olduğu için Sa spektral ivme için öngörülen değişikliğin
aynı şekilde ona da uygulanabileceği söylenebilir. Burada çok küçük ve orta periyot değerleri
için yaklaşık olarak zeminin karakteristik periyotları TA ve TB değerleri sınır olarak kabul
edilebilir [2].
KESİTLERİN PLASTİKLEŞME DERECELERİ
Deprem Yönetmeliği’nde kesitlerde plastikleşme durumuna, beton ve çelikteki birim kısalma
(veya uzama) değerlerinin hesabı ve bunların verilen sınırlarla karşılaştırılması sonucu karar
verilir. Sünek bir kesitteki iç kuvvet ve şekil değiştirme (örneğin eğilme momenti ve eğrilik)
ilişkisi Şekil 11.de verilmiştir. Beklendiği gibi ilk bölümde elastik davranışa benzetilebilecek
bir davranış ve daha sonra elasto-plastik davranış ortaya çıkar. Bu eğri üzerinde plastik şekil
değiştirmelerin belirgin başlangıcı Minimum Hasar Sınırı (MN) ve plastik şekil değiştirme
kapasitesine erişilmesiyle güç tükenmesinin ortaya çıkması Göçme Sınır (GÇ) nispeten
kolayca tanımlanabilir. Güvenlik Sınırı (GV) ise, kesitin dayanımını güvenli olarak
sağlayabileceği kontrollü plastik şekil değiştirmelerin meydana geldiği durum olup, bu iki
sınırın arasında ortaya çıkar. Bu sınırlar arasında Şekil 12.de verilen plastikleşme (hasar)
bölgeleri ortaya çıkar. Gevrek olarak hasarı beklenen elemanlarda plastik şekil değiştirme
kapasitesi çok düşük olduğu veya hiç olmadığı için bu tür bir tanımlama geçerli değildir.
Buna paralel olarak taşıyıcı sistemde oluşan elastik ötesi davranış ve bina performans durumu
Şekil 13.de verilmiştir [7, 8, 9].
DOĞRUSAL ELASTİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Kesitler için plastikleşme bölgelerin sınırlarının matematiksel olarak tanımlanması kolay
değildir. Yönetmelikte doğrusal elastik değerlendirme yönteminde plastikleşme (hasar)
bölgelerini ayıran bu sınırlar, kuvvet türünden kesit etkisi ve depreme kalan ilgili kapasite
esas alınarak r = Etki / Kapasite = E / [ K - (G + Q)] £ rsınır şeklinde tanımlanmıştır. Burada K ,
kesitin ilgili kapasitesini, E karşılanması beklenen azaltılmamış elastik deprem etkisinin
oluşturduğu kesit etkisini, G  Q düşey yüklerden oluşan kesit etkisini, K  (G  Q) kesitte
düşey yüklerden artan (geriye kalan) kapasiteyi göstermektedir. Kesitin sadece elastik
davranışla öngörülen deprem etkisinin karşılanması söz konusu olsaydı, rsınır  1 olması
beklenirdi. Bu çözüm ekonomik olmadığı için, elasto-plastik davranış hesaba katılır ve
rsınır  1 olarak kabul edilir. Bu sınır değer, kabul edilecek hasar seviyesine ve kesitte sünekliği
etkileyecek diğer kabullere bağlı olarak ortaya çıkar.
Burada doğrusal olan yöntemin taşıyıcı sistemin davranışı anlamında “doğrusal” olduğunu
kabul etmek uygun değildir. Yeni tasarımı yapılacak binalarda, plastik davranış sonucu oluşan
deprem etkisi talebinin azalması ile yatay yük kapasite artımı tüm bina için öngörülen Taşıyıcı
Sistem Davranış Katsayısı R ve ona bağlı kullanılan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra ile
gözönüne alınır. Mevcut binaların değerlendirilmesinde kullanılan Doğrusal Elastik
Değerlendirme Yöntemi’nde her eleman için göz önüne alınan r = Etki / Kapasite Oranı
katsayısı ile doğrusal olmayan plastik davranışla oluşacak yatay yük kapasite artımı ile talebin
azalmasını gözönüne alınmaktadır. Diğer bir ifade ile çözüm işlemi doğrusal elastik olmakla
beraber bu yöntemde de taşıyıcı sistemin doğrusal olmayan davranışı, kesit için hesaplanan
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bir katsayı ile gözönüne alınır. Bu yapı tasarımında bu durum tüm taşıyıcı sistem için kabul
edilen bir katsayının kullanılması şeklindedir.
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Şekil 12. Kesit plastikleşme (hasar) sınırları ve bölgeleri
Doğrusal elastik değerlendirme yöntemi yeni binaların tasarımında kullanılan yöntemin
mevcut binalara genişletilmişi olarak kabul edilebilir. Yeni bina tasarımında olduğu gibi, bu
yöntemde de kesit ve elemanların dayanımları esas alınır. Bu amaçla taşıyıcı sisteme ayrı ayrı
her iki doğrultuda elastik (azaltılmamış Ra  1 ) deprem yükü yüklenir. Bu işlem eşdeğer
deprem yükü yönteminde azaltılmamış deprem yükü statik olarak yüklenerek yapılır. Mod
birleştirme yönteminde ise, deprem etkisini tanımlayan spektrum eğrisinin azaltılmadan
kullanılması ile yapılır. Örneğin, bir kiriş kesitinde deprem etkisinde ortaya çıkan M E eğilme
momenti ve N E normal kuvvet hesap edilir. Buna paralel olarak malzeme katsayıları ile bir
azaltma yapmaksızın f cm ve f ym mevcut malzeme dayanımları kullanılarak kesitin M K
eğilme momenti kapasitesi bulunarak r = M E / ( M K - M G+Q ) oranı elastik ötesi davranışın
(plastik şekil değiştirmelerin) bir ölçüsü olarak değeri hesaplanır. Bu oranının rsınır değeri;
kesitte kabul edilecek plastik şekil değiştirmelerin (kontrollü hasarın) seviyesine, plastik şekil
değiştirme kapasitesini olumsuz etkileyen kesme kuvveti ve normal kuvvetin değerlerine ve
plastik şekil değiştirme kapasitesini olumlu etkileyen sargı donatısına bağlı olarak belirlenir.
Yeni bina tasarımında deprem etkisi durumunda M G+Q + M E / Ra £ M r olarak kullanılan
tasarım denklemi hatırlanırsa, son iki ifadenin denklemin birbiri ile örtüştüğü görülebilir. Son
ifadede M r kesit kapasitesini göstermektedir. Sonuç olarak değerlendirme de kullanılan rsınır
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değerin Ra ile eşleştiği ve benzeşime dayanarak doğrusal elastik değerlendirme yöntemi, yeni
binaların tasarımında kullanılan yöntemin genişletilmişi olarak görülebilir.
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Şekil 13. Taşıyıcı sistem (bina) performans düzeyleri
DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Bu yöntemde taşıyıcı sistemin doğrusal olmayan davranışı ve oluşan elastik ve plastik şekil
değiştirmeler daha ayrıntılı biçimde ele alınır. Buna karşılık yöntemin uygulamasında taşıyıcı
sisteme ait daha çok parametreye ihtiyaç duyulur. Bu durumda özellikle mevcut binalar için
bazen aşılması zor olan belirsizlikler ortaya çıkabilir. Bu yöntemin esasını statik itme analizi
oluşturur.
Statik itme çözümünün adımlarında elemanların güç tükenmesi durumlarının kontrolü gerekir.
Örneğin elde edilen kesme kuvveti mevcut donatı ile karşılanmıyorsa, sistemin bu itme
adımına ulaşmadan gücünün tükeneceğine karar verilir. Geri dönülerek kesit etkilerine karşı
gelen mevcut kapasite ile karşılaştırılmasıyla, ulaşılabilecek en büyük itme adımı bulunur. Bu
yöntemde kesitteki betonun birim kısalması ve donatının birim uzama ve kısalması, yani şekil
değiştirme esas alınarak,  c £  c sınır ve  s £  s sınır olarak plastikleşme (hasar) bölgelerini
ayıran sınırlar tanımlanmıştır. Bu şekil değiştirme sınır değerlerin elastik sınırın üzerinde
olup, elasto-plastik davranışın beklendiğine işaret eder. Bu değerlendirme yönteminde de,
sınır değerler kabul edilecek hasar seviyesine bağlıdır. Deprem Yönetmeliği’nde verilen şekil
değiştirmelerin sınır değerleri incelendiğinde hasar bölgesi sınırının ilerlemesiyle donatıda ve
betonda daha büyük toplam şekil değiştirmelere müsaade edildiği görülmektedir. Betonda
minimum hasar sınırında en dış betondaki birim kısalmanın sınırı  cu verilirken, güvenlik ve
göçme sınırında enine donatı içinde kalan betonun birim kısalmasının sınırı  cg verilir.
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ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL OLMAYAN HESAP YÖNTEMİ
Bu yöntemde taşıyıcı sistemdeki doğrusal olmayan (elasto-plastik) davranış gözönüne alınır
ve kabul edilen bir deprem hareketi altındaki taşıyıcı sistemin hareket denklemi sayısal olarak
çözülürse, doğrusal davranışta olduğu gibi, sistemin bütün elastik ve plastik şekil
değiştirmeleri, yerdeğiştirmeleri ve kesit iç etkileri zamana bağlı olarak bulunur. Daha sonra
sistemde plastik mafsal dönmesi ve beton ve donatının birim uzama/kısalma talepleri
belirlenir. Çözümü çok kapsamlı olan bu yöntemde, kabullerin çok sayıda olması sonuçların
yorumlanmasında özenli olmayı gerektirir. Ayrıca, seçilen deprem kaydının yönetmelikte
verilen spektrum eğrisi ile uyuşması ve birden daha (en az üç veya yedi) çok sayıda kayıtla
çözüm yapılması önerilir.
SONUÇLAR
Yukarıdaki açıklamaların çerçevesinde aşağıdaki tespitler yapılabilir:
a. Betonarme taşıyıcı sistemlerin plastik davranış sebebiyle deprem etkisi talebinin azalması
ve taşıyıcı sistemde kapasitenin artması uzun zamandır yönetmeliklerde değişik
seviyelerde çoğu zaman dolaylı olarak göz önüne alınmıştır. Ancak Deprem Yönetmeliği
(2007) de daha belirgin ve kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Daha önceleri akademik
çevrelerde kullanılan plastik şekil değiştirmeye ve süneliğe ait kavramlar, günümüzde
yaygın biçimde uygulamadaki mühendisler tarafından kullanılmaktadır.
b. Deprem Yönetmeliği (2007) de kullanılan süneklik ve kapasite tasarımı, plastik şekil
değiştirmelerin sağlanmasının bir sonucudur. Bu sebepten mühendislik eğitiminde yapı
sistemlerinin “elastik” davranışı yanından “plastik” davranışına da önem verilmesi yerinde
olacaktır.
c. Doğrusal olmayan elastik ötesi (plastik) davranışın gözönüne alınmasıyla, taşıyıcı sistem
davranışının daha gerçekçi anlaşılması, kapasitesinin daha gerçekçi tasarım ve
değerlendirilmesi mümkündür. Aynı zamanda bu sayede taşıyıcı sistemin kuvvetli ve zayıf
taraflarını belirlemek de kolay olmaktadır.
d. Doğrusal olmayan elastik ötesi (plastik) davranışın belirlenmesinde malzeme değerlerinin
ve davranış eğrilerinin daha gerçekçi belirlenmesi önemlidir. Daha ileri bir çözüm için
daha gerçekçi kabullere ihtiyaç vardır. Bu sebepten pek çok belirsizliği içeren mevcut
binalar üzerinde doğrusal olmayan (plastik şekil değiştirmelerin göz önüne alındığı) bir
çözüm yönteminin daha fazla özen ile uygulanması gerektiği unutulmamadır.
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İDEAL OLMAYAN TEMAS KOŞULLARIYLA BİRLEŞMİŞ
PİEZOELEKTRİK TABAKA VE PİEZOELEKTRİK YARI SONSUZ
DÜZLEMDEN OLUŞAN SİSTEMİN HARMONİK YÜKLEME ETKİSİNDEKİ
DİNAMİK DAVRANIŞI
Surkay Akbarov, Nihat İlhan ve Nagihan Koç
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ÖZET
Piezoelektrik örtü tabakası ve piezoelektrik yarı düzlemden oluşan sistemin zamana göre
harmonik değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde,
parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, elasto elektro dinamiğin lineer teorisi kullanılarak
incelenmiştir.Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer
probleminin çözümü Fourier integral dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. İdeal olmayan
temas koşullarına sahip örtü tabakası ve yarı düzlemden oluşan sistemdeki ara yüzeydeki
gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar örtü tabakası ve yarı sonsuz
düzlemin PZT- 5A, PZT-5H, PZT-4 ve PZT- 7A malzemelerinden oluşması halleri için elde
edilmiştir.
GİRİŞ
Piezoelektrik malzemeler; kristal yapıları sayesinde mekanik etkiyi elektrik potansiyele veya
elektrik alana dönüştüren malzemelerdir. Aynı zamanda piezoelektrik malzemelere etki
ettirilen elektrik alan veya elektrik potansiyel sebebiyle malzeme üzerinde mekanik etki
oluşabilmektedir. Piezoelektrik dönüştürücüler ve sensörler gibi cihazlarda yaygın olarak
kullanılan piezoelektrik malzemeler özellikleri sebebiyle birçok alanda kullanılmıştır. Bu
nedenle, şimdiye kadar bu alanda pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları
sistematik olarak [12, 16, 17] ve daha birçok çalışmada yayınlamıştır. Piezoelektrik yarıdüzlem için iki boyutlu elektro-elastik statik problemlerin çözümü için çeşitli yöntemler [2, 6,
7, 14, 20] de geliştirilmiştir. Ayrıca [15] de iki boyutlu elektro-elastik tabakalı sistemler için
bir çözüm yöntemi önerilmiştir.
Elastik tabaka ve elastik yarı-uzaydan oluşan sistem için ilgili araştırmalar [1, 3, 4, 5, 8-11,
13] de yapılmıştır. Piezoelektrik örtü tabakası ve piezoelektrik yarı sonsuz ortamdan oluşan
sistemin Lamb problemiyle ilgili ilk çalışma [22] de yapılmıştır.
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Bu çalışmada piezoelektrik tabaka ve piezoelektrik yarı-düzlemden oluşan sistemin zamana
göre harmonik Lamb probleminin çözümü yapılmıştır. Zamana göre harmonik değişen yükün
ve ideal olmayan temas koşullarının ara yüzeydeki gerilme dağılımına etkisi sayısal olarak
incelenmiştir.
Problemin Matematiksel Formülasyonu
Kalınlığı h olan örtü tabakası yarı sonsuz ortam üzerindedir (Şekil 1). Örtü tabakası ve yarı
sonsuz ortam sırasıyla   x1   , h  x2  0 ,   x3   ,   x1   ,
  x2  h ,   x3   bölgelerini kapsamaktadır. Örtü tabakasına ve yarı sonsuz ortama
ait büyüklükler sırasıyla (1) ve (2) üst indisleriyle tanımlanmıştır.
Levhaya üst serbest yüzeyine Ox1 eksenine göre tekil Ox3 eksenine göre ise üniform yayılı
zamana göre harmonik değişen yük etki etmektedir. Bu nedenle ele alınan sistemde Ox1x2
düzleminde düzlem şekil değiştirme durumu oluşacaktır.

Şekil 1: Problemin Geometrisi
Probleme ilişkin hareket denklemi ve bünye bağıntıları aşağıdaki gibi verilmektedir.
 ij( k )
xi

  (K )

 2ui ( k )
Di( k )
0
,
xi
t 2

(k ) (K )
 ij( k )  Cijkl
 kl  ekij( K )Ek( k ) , Ei( k )  ,(ik )

Di( k )  eikl( k ) kl( k )   il( k )El( k )

(1)

1
2

 ij( k )  (ui(,kj )  u (j ,ki ) )
(k )
Burada Cijkl
k nıncı elemanın rijitlik matrisinin elemanları, Di( k ) elektriksel yer değiştirme

vektörü, Ei( k ) elektrik alan vektörü,  ( k ) elektrik potansiyeli, ekij( k ) ve  il( k ) piezoelektrik ve
dielektrik sabitler, ui( k ) yer değiştirme vektörünün elemanları,  ij( k ) şekil değiştirme tensörünün
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 ij( k )

elemanları,

gerilme

tensörünün

elemanlarını

göstermektedir.

İleride

x1  x, x2  z,11  xx,12  xz,22  zz indis değişimleri kullanılacaktır.

Sistemde sınır koşulları aşağıdaki gibi olmaktadır.
(1)
(1)
 xz
 0;  zz
  pe it  ( x ); ,
z 0
z 0

(2)

burada  ( x 1 ) dirac delta fonksiyonunu göstermektedir.
Bu koşullara ilave olarak örtü tabakasının üst yüzeyi elektrodlu ve topraklanmış sınır koşulu
ele alınacaktır.
 (1) z 0  0

(3)

Örtü tabakası ve yarı düzlem ara yüzeyinde tam olmayan temas koşullarının formülasyonu ele
alınsın. Genel olarak, tam olmayan temas koşulu bahsedilen ara yüzey boyunca yer
değiştirmeler ve kuvvetlerin süreksizliği ile tanımlanır. Elasto dinamik problemler için tam
olmayan temas koşullarının matematiksel modeli [18] de ayrıntılı olarak verilmiştir. [18] de
çoğu model için ara yüzeyin bir tarafındaki u yer değiştirme ve f  kuvvet vektörlerinin
süreksizliğinin ara yüzeyin diğer tarafındaki u yer değiştirme ve f  kuvvet vektörleriyle
doğrusal ilişkili olduğu kabul edilir. Bu durum [19] daki gibi aşağıdaki şekilde sunulabilir:

 f   Cu  Df 

(4)

u  Gu  Ff  ,

(5)

C, D, G ve F üç boyutlu matrislerdir ve köşeli parantez ara yüzey boyunca karşılık gelen
büyüklükte bir sıçramayı belirtir. Sonuç olarak ara yüzey x 2  h da ise o zaman:

u  u x h 0  u x h 0 ,  f   f x h 0  f x h 0
2

2

2

(6)

2

şeklinde yazılır. (4) ve (5) eşitliklerinden C, D, G ve F matrislerinin seçimi ile çeşitli özel
durumlar için tam olmayan temas koşulları yazılabilir. Böyle bir seçim C = D = G = 0 kabul
edilerek [18] de yapılmıştır. Bu durumda (4) ve (5) eşitliklerinden,

 f   0 , u  Ff  ,

(7)

elde edilir. F sabit bir köşegen matristir. (7) modeli ilgili problemlerin çözüm yolunu önemli
ölçüde basitleştirir ve çoğu gerçek durumda yeterlidir. Dolayısıyla, bu model, ((7) modeli)
kesme-yaylı tip ideal olmayan model olarak adlandırılır ve birçok araştırmada kullanılmıştır.
Bu açıklamaya göre (7) modeli ideal olmayan temas koşullarının matematiksel formülasyonu
için kullanılır. Ele alınan problemler için bu temas koşulları aşağıdaki gibi yazılabilir:
(1)
(2)
(1)
(2)
 xz
  xz
; zz
  zz
; u1(1)
z  h
z  h
z  h
z  h
x

w

(1)
z  h

w

(2)
z  h

;

(1)
z  h



(2)
z  h

2  h

(1)
z z  h

;D

 u1(2)

x2  h



F
(1)
12

(1)
 12
x

2  h

;

(8)

D

(2)
z z  h
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F boyutsuz kesme-yaylı parametredir. F  0 durumu [18] de incelenen tam temas koşuluna,
F   durumu tam olmayan temas koşulu haline karşılık gelmektedir. Tüm bunlara ek olarak
x2   giderken ui(2) ,  ij(2)  M  sabit , olacağı göz ardı edilmemelidir.

Çözüm Metodu
(1) denklemlerindeki bünye bağıntıları hareket denkleminde yerine yazılırsa yer değiştirmeler
cinsinden hareket denklemi aşağıdaki gibi elde edilir.
(K )
C11

2 (K )
2 (K )
2 (K )
2 (K )
2 (K )
 2u ( K )
 2w ( K ) 
(K )  w
(K )  
(K )   u
(K )  
(K )  u







,
C
e
C
e
 15
13
31
44 
2
x 2
xz
xz
xz 
xz
t 2
 z

2 (K )
2 (K )
2 (K )
2 (K )
2 (K )
2 (K )
 2w ( K ) 
(K )   u
(K )  
(K )  u
(K )  w
(K )  
(K )  w





C44
e
C
C
e



 15
13
33
33
x 2 
x 2
xz
z 2
z 2
t 2
 xz
2 (K )
2 (K )
2 (K )
2 (K )
2 (K )


w ( K ) 
(K )   u
(K )  
(K )   u
(K )   w
(K )  





0


e15
e
e

 11

 33
31 
33 
x 2 
x 2
z 2
 xz
 xz 
 xz 

(9)

(9) denklemindeki tüm büyüklükler g  x , z, t   g  x , z  e it dönüşümü yapılarak yeniden
tanımlanırsa probleme ait hareket denklemleri aşağıdaki gibi elde edilir.
(k )
(k )
(k )
(k )
C11
 2u ( k ) C13
 2w ( k ) e31
 2 ( k )   2u ( k )  2w ( k )  e15







(k )
(k )
(k )
(k )
x 2
x z C44
xz  z 2
x z  C44
C44
C44
(k )
(k )
(k )
(k )
  2u ( k )  2w ( k )  e15
 2 ( k ) C13
 2u ( k ) C33
 2w ( k ) e33

 (k )
 (k )
 (k )

  (k )
x 2  C44
x 2
z 2
C44
C44 x z C44
 x z

 2 ( k )
1
  2 ( k ) 2 u ( k ) ,
x z
(c2 )
 2 ( k )
1
  2 ( k ) 2 w ( k )
2
z
(c2 )

(10)

(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
  2u ( k )  2w ( k )  11
  2u ( k )  e33
  2w ( k )   33
e15
 2 ( k ) e31
 2 ( k )





0


2
(k ) 
(k )
(k ) 
(k ) 
2 
(k )
C44
C44
x 2  C44
x 2
 x z
 x z  C44  z  C44 z

Buradaki c2( k ) dilatasyon dalga hızıdır ve c2( k )   ( k )  ( k ) şeklinde tanımlanır.
(10) denklemini çözebilmek için,


fF (s, z ) 

 f ( x, z )e

 isx

(11)

dx



Fourier integral dönüşümü kullanılır. Bu dönüşüm sayesinde aşağıdaki denklem takımı elde
edilir.
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2
 (k )
(k )
(k )
(k )
c2(1)  ( k )


 e15
d 2uF( k )  C13
dw F( k )  e31
dF( k )  C11
2
2
u  0
( s )  
  ( k )  1 (is )


 (is )
F
(k )
(k )
(k ) 2 

dz
dz
dz 2
C
C
C
44
44
 44



c
2


2
(1)


(k )
(k )
(k )
(k )
c2

e15
C33
d 2w F( k ) e33
d 2F( k )  C13
duF( k ) 
2
2
(k )

s
w
1
(
)
is

(

)



( s 2 )F( k )  0 (12)



 (k )

F
(k )
(k )
2
(k )
(k )


dz
C44
dz 2
C44
dz 2
C
C
44
 44

c2


(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )

e33
 e31
 11
d 2w F( k )  33
d 2F( k )  e15
duF( k ) e15
2
(k )
is
s
w
(
)
(
)
( s 2 )F( k )  0







F
(k )
2
(k )
2
(k )
(k )
(k )
dz
C44 dz
C44 dz
C44
C44
 C44


 
 

Denklem

(12)

  
   (1) 
 c2 

2

2

de

notasyonu

kullanılmıştır.

Bu

denklem

takımının

çözümlenebilmesi için yer değiştirmeler ve elektrik potansiyel ifadeleri aşağıdaki gibi
tanımlanır.
uF( k )  A( k )e k

(k )

z

, w F( k )  B( k )e k

(k )

z

, F( k )  C ( k )e k

(k )

(13)

z

Bu durumda (12) denklemi aşağıdaki gibi elde edilir.

 
 

(1) 2  

 (k )
(k )
(k )
(k )
c
2
C
2
k
(
)
2
2
   B ( k )  C13  1 ( is )k ( k )  C ( k )  e31  e15  (is )k ( k )  0
A k
s
(
)
  11







(k )
2 
(K )
(k )

(k )
 C44

 C44

 C44

c
2



2
(1)
 (k )


(k )
(k )
(k )
c


2
C
C
2
(k )
(k )
( k )  33
(k )
2
2
13
  C ( k )  e33 k ( k )2  e15 ( s 2 )   0 (14)


(
)
A  ( k )  1 (is )k  B
k
s






(k )
(k )
(k )
 C44
(k ) 2  

C44
C44

 C44



c
2



(k )
(k )
(k )
(k )
  e( k ) e( k ) 


 33
e15
11
(k )
( k )  e33
( k )2
2 
(k ) 
( k )2
(
)


(

)



( s 2 )   0
A( k )   15( k )  31
is
k
B
k
s
C
k





(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
 C

C44
C44
 C44

 C44

  44 C44 

(k )

 
 

(14) denkleminden k ( k ) değerlerinin bulunacağı karakteristik denklem elde edilir.
(k )

3

(k )

2

(k )

(k )

a3 k ( k )  a2 k ( k )  a1 k ( k )  a0  0

(15)

(9) ve (14) denklemleri kullanılarak probleme ait mekanik büyüklüklerin Fourier integral
dönüşümleri hesaplanabilir. Probleme ait gerçek büyüklüklerin bulunması için ters Fourier
integral dönüşümü yapılır.
1
f ( x1, x2 ) 
2



f

F

(16)

(s, x2 )e isx1 ds



Sayısal Sonuçlar
Sayısal sonuçlar Tablo (1) de mekanik, piezoelektrik ve dielektrik sabitleri verilen
malzemeler için elde edilmiştir.
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Tablo 1. Malzeme özellikleri
10

10

10

10



C44 *10

C11 *10

C13 *10

C33 *10

N/m2

N/m2

N/m2

N/m2

kg/m3

PZT-5A

2.11

12.1

7.54

11.1

7750

PZT-5H

2.3

12.6

8.39

11.7

7500

PZT-4

2.56

13.9

7.40

11.5

7500

11 *10-8  33 *10C/Vm 8 C/Vm

e31

e33

e15

C/m

C/m2

C/m2

PZT-5A

-5.4

15.8

12.3

0.811

0.735

PZT-5H

-6.5

23.3

17

1.505

1.302

PZT-4

-5.2

15.1

12.7

0.646

0.562

2

Örtü tabakası ve yarı sonsuz levhada piezoelektrik ve dielektrik özellikler üç biçimde ele
alınmıştır. Şekillerde P-P olarak gösterilen grafiklerde piezoelektrik ve dielektrik sabitler
kullanılmış ( ekij(1)  0 ,  il(1)  0 ve ekij(2)  0 ,  il(2)  0 ), P-O olarak gösterilen grafiklerde de yarı
sonsuz levha için Tablo 1 de verilen malzemelerin piezoelektrik ve dielektrik sabitleri sıfır
kabul edilmiş ( ekij(2)  0 ,  il(2)  0 ve ekij(1)  0 ,  il(1)  0 ), şekillerde O-O olarak gösterilen
grafiklerde her iki ortamında piezoelektrik ve dielektrik sabitleri sıfır kabul edilmiştir
(, ekij(1)  0  il(1)  0 ve ekij(2)  0 ,  il(2)  0 ). Böylelikle piezoelektrik ve dielektrik sabitlerin
mekanik davranışa etkisi net bir biçimde incelenebilmiştir. Bu çalışmada zamana göre
harmonik değişen yükün boyutsuzlaştırılmış frekansının örtü tabakası ve yarı sonsuz ortamın
(2)
(0, h )h  / P ) gerilme
birleşim düzlemindeki  zz h / P    zz(2) (0, h )h  / P ) ve  xz h / P    xz
dağılımına etkisi incelenmiştir. Şekil 2 de bu çalışmada elde edilen sonuçların doğruluğunun
kanıtlanması için [22] deki sonuçlar [21] deki sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 2  zz h / P normal gerilmelerinin  ya
göre değişiminin
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Şekil 3a-b de örtü tabakasının PZT- 5A, yarı düzlemin sırasıyla PZT-5H ve PZT-4
malzemelerinden olması hali için, elde edilmiştir, düz çizgiler örtü tabakasının ve yarı sonsuz
levhanın piezoelektrik olması hali için (P-P), noktalı çizgiler örtü tabakasının piezoelektrik,
yarı sonsuz levhanın ortotrop olması hali için (P-O), kesikli çizgiler örtü tabası ve yarı sonsuz
levhanın ortotrop olması hali için (O-O) elde edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 3  zz h / P normal gerilmelerinin  ya göre değişimi
SONUÇ
(8) koşullarında F parametresine yay-kayma parametresi denir ve temas koşullarının ideal
olmaması derecesi bu parametrenin değerleri ile belirlenir. Farz edilir ki 0  F   ve F  0
( F   ) durumu ideal temas (tam kayma) durumlarına karşı gelmektedir.
Şekil 3’ te F parametresinin değişiminin tabaka ve yarı düzlem ara yüzeyinde etki eden
normal gerilme  22 ile boyutsuz frekans  arasındaki bağlantıya etkisi birçok farklı
durumlarda verilmektedir. Sayısal sonuçların analizi gösterir ki, F parametresinin büyümesi
söz konusu gerilmelerin mutlak maksimum değerlerini artırmaktadır. Göründüğü gibi F
parametresinin (yani yay- kayma tipli ideal olmayan temas koşullarının) dinamik gerilme ile
boyutsuz frekans ilişkisine etkisi çok belirgindir ve göz önüne alınması önemini arz
etmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, Üç-boyutlu lineerleştirilmiş stabilite teorisi kapsamında, yerel eğrilikli, içi boş
tek lif içeren sonsuz uzunluklu elastik bir malzemenin yapısındaki stabilite kaybı
araştırılmıştır. Stabilite kaybı kriteri olarak başlangıçta var olduğu kabul edilen yerel eğilme
genliklerinin büyüyüp sonsuza gitmeye başlaması durumu kabul edilmiştir ve yükün bu değeri
kritik yük olarak belirlenmiştir. Stabilite kaybı, bahsedilen kompozit malzemeye, lif yönünde
sonsuzda p yoğunluklu homojen yayılmış normal basınç kuvvetleri etki gösterdiğinde
araştırılmış ve bununla ilgili sayısal veriler elde edilmiştir.
ABSTRACT
In this paper, the investigation of the stability loss in the structure of the infinite elastic media
containing a local curved hollow single fiber is made in the framework of the ThreeDimensional Linearized Theory of Stability. It is assumed that this fiber has an initial
infinitesimal local imperfection and as a stability loss criterion, the external compressive force
is taken, for which the initial infinitesimal local imperfection starts to increase and grow
indefinitely. This investigation of the stability loss is studied when the body is loaded at
infinity by uniformly distributed normal forces with intensity p acting in the direction of the
fibers and the corresponding numerical results are presented.
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1.GİRİŞ
Güçlendirilmiş eleman boyunca tek eksenli basınç altındaki, tek yönlü kompozitlerin en
önemli kırılma mekanizması malzeme yapısındaki stabilite kaybıdır. Bu mekanizmaya göre,
güçlendirilmiş eleman boyunca tek eksenli basınç altındaki tek yönlü kompozitlerin
kırılmasının teorik araştırmaları, malzeme yapısındaki stabilite kaybı ve kırılma kuvveti
olarak kabul edilen dış kritik kuvvet değerinin araştırmalarına indirgenir. Son zamanlarda, bu
alana çok sayıda teorik araştırma uygulanmıştır. Bu araştırmaların geniş özeti ve yorumları [14] referanslarında verilmiştir. Bu yayınlardan da görüldüğü gibi, güçlendirilmiş eleman
boyunca basınç altındaki kompozit malzemelerin, parçalı-homojen cisim modeli anlamında
olan, kırılma ve stabilite araştırmalarında esas olarak iki yaklaşım kullanılmaktadır.
Bunlardan ilki tek tek bileşenlerin deformasyonunun ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesi ile
ilgili belirli hipotezlerin uygulanması, diğeri ise Üç Boyutlu Lineerleştirilmiş Stabilite
Teorisinin (ÜBLST) uygulanmasıdır. İkinci grup kırılma problemlerinde kompozit malzeme,
önce normalize edilmiş mekanik özelliklerle yapısal olarak homojen ortotropik malzeme
olarak modellenmiş ve [1, 2 4]’de verilen yöntem takip edilerek sözü edilen homojen
ortotropik sonsuz cisim için yazılan ÜBLST denklemlerin tipindeki değişimler, sonsuzda
düzgün dağılmış basınç kuvvetleri etkisi altında araştırılmıştır. Bu durumlarda, eğer ÜBLST
denklemlerinin eliptiklik koşulları sağlanmaz ve bu denklemler eliptikliklerini kaybederlerse
ele alınan malzemede kırılma meydana gelir. Böylece, elde edilen dış basınç kuvvetleri, ele
alınan kompozit malzemede basınç altında kırılmasının teorik limiti (BAKTL) olarak kabul
edilir. [1, 2, 4]’e göre, mekanik anlamda, BAKTL makro-hacimli kompozit malzemede yük
taşıma kapasitesi olan dış basınç kuvvetinin teorik limitini gösterdiğinden, BAKTL
değerlerinin belirlenmesi teorik ve pratik açıdan önemlidir. Ayrıca bu çalışmada lif içi boş
olarak modellenmiş ve uygun elastisite sabitleri oranları (lif ve matris arsında) ele alınarak
problem nanolifler için de çözülmüştür. Böylece nano ölçekte de BAKTL değerleri bulunmuş
ve nanolifler için de taşıma kapasitesi belirlenmiş olmaktadır.
Levhalı kompozit malzemeler için BAKTL’ın parçalı-homojen cisim modeli çerçevesinde
ÜBLST uygulanarak belirlenmesi [7, 8]’de önerilmiş ve uygulanmıştır. [5]’ de yaklaşım tek
yönlü lifli kompozitler için geliştirilmiş ve kompozit malzemede liflerin düşük yoğunluklu
olması durumuna uygulanmıştır. Bu çalışmada kompozit malzeme, yerel eğrilikli içi boş tek
lif içeren sonsuz elastik ortam olarak modellenmiştir. Araştırmalar, sözü edilen kompozit
malzemeye, lif yönünde sonsuzda p yoğunluklu düzgün yayılmış normal kuvvetler etki
gösterdiğinde yapılmış ve uygun sayısal sonuçlar verilmiştir.
2. PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Bu çalışmada, içi boş yerel eğrilikli elastik tek lif içeren sonsuz elastik bir malzemede ÜBLST
çerçevesinde stabilite kaybı incelenmiştir. Burada, eğilme genliklerinin büyüyüp sonsuza
gitmeye başlaması durumu stabilite kaybı kriteri olarak ele alınmış ve yükün bu değeri kritik
yük olarak belirlenmiştir. Stabilite kaybı, sözü edilen kompozit malzemeye, lif yönünde
sonsuzda p yoğunluklu homojen yayılmış normal kuvvetler etki gösterdiğinde ele alınmıştır.
Şimdi problemin matematiksel formülasyonunu ele alalım. Ele alınan kompozit malzemenin
geometrik yapısı Şekil 1’de görülmektedir. Burada da görüldüğü gibi, Ox1 x2 x3 kartezyen
Orz silindirik koordinat takımları seçelim ve bu koordinatların Lagrange koordinatları
olduğunu varsayalım. İlk önce lifin orta çizgisinin denklemini
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Şekil 1: Malzeme yapısının geometrisi ve seçilen koordinat takımları

x1   ( x3 ) , x2  0 , x3   olduğunda  ( x3 )  0 ,

(1)

biçiminde ele alalım. Burada  ( 0    1 L  A kabulü dahilinde   A L olarak seçilmiştir)
lifin yerel eğilme genliğini belirten küçük bir parametre,  ( x3 ) fonksiyonu ise lifin
yüklemeden önceki (şekil değiştirmeden önceki, başlangıçtaki) eğilmesinin formunu
göstermektedir. (1) denkleminden görüldüğü gibi lifin orta çizgisi başlangıçta x2  0 düzlemi
üzerindedir. Yüklemeden sonra da lifin orta çizgisinin bu düzlem üzerinde kaldığını
varsayacağız. Ayrıca lifin orta çizgisine dik olan kesitlerinin R1 ve R2 yarıçaplı daireler
olduğunu ve R1 ile R2’nin lif boyunca değişmediğini kabul edeceğiz.
İleride matris malzemesine ait olan büyüklükler üst (1), life ait büyüklükler ise üst (2)
indisleri ile ayırt edilecektir. Bundan başka, aynı anda gerilme-şekil değiştirme tansörlerinin
ve yer değiştirme vektörünün kovaryant ve kontravaryant bileşenleri ile birlikte bu tansörler
ve vektörün fiziksel bileşenlerinden de faydalanacağız. Böyle bir yazılım üslubunun seçimi,
ifade ve denklemlerin yazılımını kısaltmak için yapılacaktır. Bundan başka, tansör notasyonu
kullanılacak, tekrarlanan indislere göre Einstein toplam uylaşımı sağlanacaktır. Lifin
kapsadığı alanda ve sonsuz elastik ortamda lineer olmayan elastisite teorisinin alan
denklemlerinin sağlandığı varsayılsın.





 i  ( k )in g nj   n u ( k ) j



 0,
(k)

k)
2 (jm
  j u (mk )   m u (jk )   j u ( k ) n  m u n

(2)

 (ij)  e ij  2 (ij) , e   rr      x 3 x 3

Yukarıda tanımlanan S yüzeyi üzerinde ideal temas koşullarının var olduğunu kabul ederek,
bu koşulları
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 (1)in  gnj  nu (1) j  n j   (2)in  gnj  nu (2) j  n j  0 , u (1) j S  u (2) j
S

S

(3)

S

biçiminde yazarız. Bundan başka, lifin iç yüzeyinde (bu yüzeyi S0 ile, bu yüzeyin dış normal
vektörünün bileşenlerini ise n 0j ile işaret edelim)

 (2)in  gnj  nu (2) j 

S0

n0j  0 ,

(4)

sınır koşullarının sağlandığını varsayalım.
Yukarıda söylenenlerle, ele alınan problemin matematik formülasyonu genel bir biçimde
verilmiş olmaktadır. Böylece, sonsuz elastik bir ortamdaki yerel eğrilikli içi boş sonsuz uzun
tek lif içeren kompozit malzemenin lif yönünde etki gösteren dış basınç kuvveti altında
kırılması araştırması (2) denklemler takımının (3)-(4) temas koşulları çerçevesinde
incelenmesine getirilmektedir.
3. ÇÖZÜM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Formülasyonu yukarıda verilen problem, nonlineer kısmi türevli diferansiyel denklemler
takımı için verilmiş bir sınır-değer problemidir. Bu problemin incelenmesinde [1, 7, 8]’ de
verilmiş sınır formu pertürbasyon yöntemini uygulayalım. Lifin, onu içeren ortamla temas
yüzeyi S diye gösterilirse, bu yüzeyin denklemi lif-kesit formu koşulu ve (1) denklemlerinden
yararlanarak



r  (1   2 ( ( t 3 )) 2 sin 2 ) 1 ( (t 3 )   3(t 3 )( (t 3 )) 2 ) sin  

R

2



  2 (( t 3 )) 2   4 ( ( t 3 )) 2 (( t 3 )) 2 (1   2 ( ( t 3 )) 2 ) sin 2 

z  t 3   (t 3 )r(t 3 ) sin    2 (t 3 ) (t 3 ) ,  ( t 3 ) 

d( t 3 )
dt 3

1 2




(5)

şeklinde elde edilir. Burada t3  (, ) bir parametredir. S0 yüzeyi için de benzer işlemler
yapılarak ilgili denklemler elde edilir.
S yüzeyinin birim dış normallerinin bileşenleri nr , n , nz , (5) ifadelerinden elde edilir. İlgili
yönteme göre aranan büyüklükler lifin orta çizgisinin denklemine dahil olan ve onun eğilme
derecesini gösteren küçük  parametresinin serisi halinde ele alınır. Lif ve matris ile ilgili
büyüklükleri küçük  parametresinin pozitif kuvvetleri cinsinden aşağıdaki gibi seri halinde
yazılabilir.



( m) ( m) ( m)
(ij) ;  (ij) ; u (i )

   


k 1

k

( m), k ( m), k ( m), k
(ij) ;  (ij) ; u (i)

,

(6)

(ij)  rr; ; x 3 x 3 ; r; rx 3 ; x 3 , (i)  r; ; x 3
Ayrıca lif-matris arayüzeyi olan S’nin denklemleri ve bu yüzeyin birim normalinin
bileşenlerini gösteren ifadeler de  cinsinden seri halde aşağıdaki gibi elde edilir.
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k=1

k=1

r=R+ ε k a rk (θ,t 3 ) , z=t 3 + ε k a zk (θ,t 3 ) ,






k=1

k=1

k=1

n r =1+ ε k brk (θ,t 3 ) , n θ = ε k bθk (θ,t 3 ) , n z = ε k bzk (θ,t 3 )

(7)

(7)’de verilen ifadelerde yer alan a rk (θ,t 3 ),....,b(θ,t 3 ) zk fonksiyonlarının açık ifadeleri
[1,2]’de verilmiştir.
Buna göre (6) ifadelerinin (3)’de yerine yazılır ve  ’nun eşit derecelerine göre
gruplandırılırsa her bir yaklaşım için kapalı denklem takımları elde edilir. Bu durumda
sıfırıncı yaklaşım için (3) denklemleri sağlanır ve sonraki yaklaşımlar için elde edilecek
denklemler bundan önceki yaklaşımlara ait büyüklükleri de içerirler.
Sıfırıncı yaklaşım, modeldeki lifin eğriliksiz olması durumunda ortaya çıkan gerilme ve şekil
değiştirmelerin belirlenmesi için incelenmesi gereken sınır değer problemidir. İlgili
mekaniksel görüşler bu durumda sıfırıncı yaklaşım için elde edilen denklemlerdeki nonlineer
terimlerin çok önemsiz etkiler vereceğini ifade etmektedir. Bu varsayımın geçerli olması için
n u (k) j,0 1 koşulunun sağlandığını kabul ederek gnj  n u (k) j,0 terimlerini Kronecker
sembolleri olan  nj ’lerle yer değiştirilecektir. Sadelik açısından ν (1) matris malzemesinin, ν (2)
lif malzemesinin Poisson oranları olmak üzere ν (1)  ν (2) olduğu varsayılacaktır. Poisson
oranlarının eşit alınması nümerik sonuçlara önemli bir etkide bulunmamaktadır [7].
Dolayısıyla, ν (1)  ν (2) koşulu sadece işlemleri basitleştirmek için varsayılmıştır. Söylenenler
dikkate alınırsa birinci yaklaşım için aşağıdaki denklemler elde edilir.
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ÜBLST denklemleri ile (8)-(10) denklemlerinin sağlama yoluyla çakıştığı gösterilebilir [1,2].
Diğer yaklaşımlar için elde edilen denklemlerin homojen kısmı da ÜBLST denklemleri ile
çakışırlar [6].
Şimdi her bir yaklaşım için (3) ve (4) ifadelerinden elde edilecek temas koşullarını ele alalım.
Bu amaçla (6) ifadelerini (3) ve (4)’de kullanır ve ( R, , z ) civarında Taylor serisine açar, 
parametresinin eşit kuvvetlerini gruplandırır ve sözü edilen kabulleri dikkate alırsak, her bir
yaklaşım için temas koşulları elde edilmiş olur. Buraya sıfırıncı ve birinci yaklaşım için elde
edilenleri yazmakla yetinilecektir:
Sıfırıncı yaklaşım için r  R1 ve r  R2 ’de sağlanan temas koşulları:

σ(2),0
(ij)

σ(2),0
(ij)

rq =R1

rq =R 2

= σ(1),0
(ij)

= σ(1),0
(ij)

rq =R1

rq =R 2

, u (2),0
(i)

, u (2),0
(i)

rq =R1

= u (1),0
(i)

rq =R 2

rq =R1

= u (1),0
(i)

rq =R 2

;

(ij)=rr, r  , rz, (i)= r,  , z

(11)

Birinci yaklaşım için r  R1 ve r  R2 ’de sağlanan temas koşulları:
2,0
2,0
2,0
 σ 
 σ 
σ(i)r  +f1  (i)r  +1  (i)r  +γ r σ(i)r  +γθ σ (i)θ  +γ z σ (i)z  =0
1,1
1,0
1,0
1,0
 r 1,0
 z 1,0
2,0

2,0

2,1

 u 
 u 
 u (i)  +f1  (i)  +1  (i)  =0
1,1
 r 1,0
 z 1,0
2,0

2,0

2,1

(12)

şeklinde elde edilir. (11) ve (12)’de aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır.

12,,kk   (1),k R, , z   (2),k R, , z ,

k=0,1, f1  (t 3 ) sin  ,
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1  R
  

 ( t ) d 2 ( t 3 ) 
d( t 3 )
R  sin  ,
sin  ,  r   3 
2
 R

dt 3
dt 3



d( t 3 )
( t 3 )
sin  .
cos  ,  z  
dt 3
R

(13)

(12)’de radyal kuvvet  rr n r   r n    rz n z  ve radyal yerdeğiştirme ( u r ) için temas
koşulları yazılmıştır. Diğer temas koşulları r,  ve z indislerine göre dairesel permütasyon
uygulanarak elde edilir.
Şimdi sıfırıncı ve birinci yaklaşımlara ait büyüklüklerin belirlenmesini ele alalım.
Sıfırıncı Yaklaşım. Bu yaklaşımın [1,2] de verildiği gibi tam analitik çözümü vardır. Bu
durumda  (1)   (2) olduğunda, sözü edilen [1,2] çözümünden aşağıdaki ilişkiler elde edilir.

(2),0
ε (1),0
zz =ε zz =

p
p
1), 0
1), 0
,  (zz
z , u (r1),0   (1)  (zz
 p , u (z1),0  u (z2), 0 
r,
(1)
(
1
)
E
E
(1), 0

u (r2),0   (2)  (zz2),0 r , u 

(2),0
p
zz

1), 0
2), 0
 u (2),0  0 ,  (rr1),0   (rr2),0   (
  (
0,

E (2)
(1), 0
(2), 0
(1), 0
(2), 0
,  z   z   (rz1),0   (rz2),0   r   r  0
(1)
E

(14)

Birinci Yaklaşım: (14)’de verilen sıfırıncı çözüm kullanıldığında (8) denklemleri
( k ),1

 (rrk ),1 1  r

r
r 

 (rk ),1
r



( k ),1

1  

r 

( k ),1

 (rzk ),1 1  z

r
r 







 2 u (rk ),1
 (rzk ),1 1 (k ),1
k ),1
0,
  rr   (
  (zzk ), 0
z
r
z 2

 (kz),1
z

2 ( k ),1
2 (k ),1
( k ), 0  u 
0,
  r   zz
r
z 2

2 ( k ),1
 (zzk ),1 1 (k ),1
( k ), 0  u z
0,

  rz   zz
z
r
z 2

(15)

haline gelir. (9) ve (10) ifadeleri ise birinci yaklaşımda aynen kalırlar. (9), (10), (15)
denklemler sisteminin çözümü için aşağıdaki gösterilimler kullanılacaktır [1, 2].

1  (k)  2 (k) (k)
 (k) 1  2 (k)
u =
ψ χ , u    
 ,
r θ
r
r z
rz
(k)
r

u

(k)
z

 (

(k)

2
 (k)
(k)
(k)
(k),0   (k)
  )  (  2 )1  (  zz ) 2   ,
z 

(k) 1

(16)
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 ve χ fonksiyonları aşağıdaki denklemlerden belirlenir:
2 

 1  12    0 ,

z 2 


2
2

2  
2  






 1 2 2  1 3 2    0 ,
z 
z 


(17)

Burada

  2   0zz
   0zz
   0zz
2 1  1 2


1 
, 2 
, 3 
, 1 
.
  2


r 2 r r r 2  2

(18)

dir. (12)-(14) ilişkileri temas koşullarının hesabına katılırsa, birinci yaklaşım için temas
koşulları aşağıdaki gibi olurlar:

σ

(1),1
rr

 σ(2),1
rr 

σ

(1),1
rz

 σ(2),1
rz 

u

r

u

z

(1),1

(1),1

σrθ (2),1

 R 2 ,θ,t3 
 R 2 ,θ,t3 

(2),1
 0 ,  σ(1),1
rθ  σ rθ 

(2),0
=  σ(1),0
zz -σ zz 

 u r (2),1 

 R 2 ,θ,t3 

 u z (2),1 

 R 2 ,θ,t3 

 R1 ,θ,t3 

 R 2 ,θ,t3 

dδ(t 3 )
cosθ
dt 3

=0 ,  u θ (1),1  u θ (2),1 

=0 , σrr (2),1

=0 , σrz (2),1

 R1 ,θ,t3 

 0,

 R1 ,θ,t3 

=σ(2),0
zz

 R 2 ,θ,t3 

=0 ,

=0

dδ(t 3 )
cosθ
dt 3

(19)

(1) denklemi ile verilen lifin orta çizgisinin denklemini aşağıdaki gibi tanımlayalım.
  x 2   x 
  x 2   x 
3
3


x1   ( x 3 )  A exp    cos m
  L exp    3   cos m 3  ;
  L    L 
  L    L 







A
L

(20)
Birinci yaklaşım ile ilgili sınır değer problemini çözmek için bu yaklaşımla ilgili tüm
denklemlere ve ilişkilere

f (s) 



 f (z)e


isz

dz

(21)

ile verilen Fourier dönüşümü uygulanır. Verilen dönüşüm (15)-(19) denklemlerine
uygulanırsa  ve  fonksiyonları için aşağıdaki çözümler elde edilir.



(1),1

(1),1

(1)
r
 A1 (s)K1 (1(1)s )sin  ,
L
(1)
r
r 
 (1)
 i  A 2 (s)K1 ((1)
)  A3 (s)K1 (3(1)s )  cos 
2 s
L
L 


(22)
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(2)
r
r 
 (2)
  A11 (s)I1 (1(2)s )  A12 (s)K1 (1(2)s )  sin  ,
L
L 


(2),1

(2),1

(2)
(2)
(2)
r
r
r
r 
 (2)
 i  A 21 (s)I1 ((2)
)  A 22 (s)K1 ((2)
)  A31 (s)I1 (3(2)s )  A32 (s)K1 (3(2)s )  cos 
2 s
2 s
L
L
L
L 


(23)

Burada I n ( x ) Bessel fonksiyonu ve K n ( x ) Macdonald fonksiyonudur. (22), (23) ifadeleri
(9), (10), (16) ifadelerinin Fourier dönüşümlülerinde kullanılır, sonra elde edilen ifadeler (19)
ile verilen temas koşullarının Fourier dönüşümünde kullanılırsa lineer denklemler sistemine
(21)
(21)
(11)
ulaşılır. Bu denklem sisteminden faydalanılarak A1(11) (s), A(11)
2 (s), A3 (s), A11 (s), A12 (s),
(21)
(21)
(21)
A13
(s), A(21)
23 (s), A 23 (s), A 23 (s), bilinmeyenleri belirlenmiş olur. Bunlar kullanılarak
yerdeğiştirme ve gerilme ifadelerinin Fourier dönüşümlü değerlerine ulaşılır. Gerçek
değerlerin elde edilmesi için son işlem olarak, örneğin

(1),1

 rr



1  (1),1 isz
  rr e ds
2 

(24)

ile verilebilecek, Ters Fourier Dönüşümü uygulanır.
4. SAYISAL SONUÇLAR
Matris ve lif malzemelerinin elastik olduğu düşünülerek kritik yük değerleri hesaplanmıştır.
p
Elde edilen sayısal sonuçlar, kritik yük değerleri ( cr . )’nin (20) ifadesindeki m
E (1)
E ( 2)
E ( 2)
parametrelerinden bağımsız olduğunu göstermiştir. Ayrıca
=300 ve
=500 değerleri
E (1)
E (1)
R
için m parametresinin değişmesinin yanında 2 değerinin değişmesinin kritik yüke etkisi
L
olmamıştır. Literatürde polimer-matris nanokompozitlerin mekanik özelliklerine elastisite
sabitleri açısından bakıldığında lifin elastisite sabitinin matris malzemesinin elastisite sabitine
E( f )
oranının 300≤ ( m ) ≤1000 aralığında olduğu görülmektedir [10]. Bu çalışmada bu oranlar
E
E (2)
E ( 2)

300
ve
=500 alınarak inceleme yapılmış ve sonucunda nanolifte kritik yük
E (1)
E (1)
değerinin kompozit malzeme için elde edilenden daha küçük olduğu görülmüştür. Tablo 1’de
p
E ( 2)
E ( 2)
çeşitli
için cr . değerleri verilmiştir. Buradan görüldüğü gibi
değerleri arttıkça
E (1)
E (1)
E (1)
p cr .
p
R
değerleri monoton olarak azalmaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3’de çeşitli 2 için cr .
L
E (1)
E (1)
E ( 2)

R2
değeri arttıkça kritik yükte dikkate
L
E
p
h
alınacak bir değişiklik olmamıştır. Tablo 4 ve Tablo 5’de çeşitli
için cr . değerleri
R2
E (1)

değerleri verilmiştir.

(1)

değeri sabit kalmak üzere
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E ( 2)

verilmiştir.

E
görülmüştür.

değeri sabit kalmak üzere

(1)

Tablo 1: Çeşitli

E ( 2)
E

E ( 2)
E (1)
p cr .
E (1)

için

(1)

10

p cr .

değerleri (m=0, R2/L=0.1, h/R2=0.2)

E (1)

40

h
değeri arttıkça kritik yük değerinin düştüğü
R2

50

100

300

500

0.38220 0.24970 0.22400 0.16080 0.09442 0.07293

Tablo 2:

E ( 2)
E (1)

=300 için

p cr .
E (1)

değerleri (h/R2=0.2)

R2/L

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

pcr .
E (1)

0.09
442

0.0944
1

0.0943
8

0.0944
0

0.0943
8

0.0943
8

0.0943
8

0.0943
8

0.0943
8

0.0944
0

=500 için

p cr .

Tablo 3:

E ( 2)
E

(1)

E (1)

değerleri (h/R2=0.2)

R2/L

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

p cr .
E (1)

0.07
293

0.0729
4

0.0729
3

0.0729
3

0.0729
5

0.0729
3

0.0729
4

0.0729
3

0.0729
3

0.0729
3

=300 için

p cr .

Tablo 4:

E ( 2)
E (1)

E (1)

değerleri (R2/L=0.1)

h/R2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

pcr .
E (1)

0.09442

0.07686

0.06633

0.05934

0.05449

0.05113

0.04891
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Tablo 5:

E ( 2)
E (1)

=500 için

p cr .
E (1)

değerleri (R2/L=0.1)

h/R2

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

pcr .
E (1)

0.07293

0.05889

0.05057

0.04505

0.04126

0.03863

0.03691
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ÖN GERİLMELİ PİEZOELEKTRİK ÖRTÜ TABAKASI VE ÖN GERİLMELİ
ELASTİK YARI DÜZLEMDEN OLUŞAN SİSTEMDE GENELLEŞTİRİLMİŞ
RAYLEİGH DALGALARININ DİSPERSİYONU
S.D. Akbarov, İ. Kurt, S. Sezer
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 34349, Beşiktaş, İstanbul

ABSTRACT
In this paper, generalized Rayleigh wave dispersion in a pre-stressed half-plane covered with
a pre-stressed piezoelectric layer is studied using linearized wave theory.
ÖZET
Bu çalışmada doğrusallaştırılmış dalga teorisi kullanılarak ön gerilmeli piezoelektrik tabaka
ile örtülü ön gerilmeli yarı düzlem ortamında genelleştirilmiş Rayleigh dalgalarının
dispersiyonu incelenmiştir.
1. GİRİŞ
Ön gerilmeli tabakalı ortamlarda yüzeysel dalgaların yayılmasının incelenmesi teorik ve
pratik açıdan çok önemlidir. Bu konuda son yıllarda yapılan araştırmaların özeti [1]
makalesinde verilmektedir. Bu makalede aynı zamanda ön gerilmeli tabakalı ortamda ön
gerilmelerin yüzeysel dalgalara etkisini inceleyen sonuçlar da verilmektedir. Tabakalı
ortamlarda elastodinamik klasik lineer teorisi çerçevesinde yapılan incelemelerden ilkini
Tolstoy ve Usdin [2] yapmıştır. [2]’de elde edilen araştırmaların geniş açıklaması ise [3]
monografisinde verilmektedir. [4] makalesinde yarı düzlem ve piezoelektrik örtü
tabakasından oluşan bir sistemde yüzeysel dalgaların dispersiyonu incelenmiştir. Bu
incelemeler klasik elektroelastik denklemler çerçevesinde yapılmıştır.
Bu makalede ise piezoelektrik tabaka ile örtülmüş ön gerilmeli yarı düzlemde yüzeysel
dalgaların yayılması incelenmektedir. Bu incelemeler ön gerilmeli ortamlarda
doğrusallaştırılmış elastik dalga yayılımı teorisi çerçevesinde yapılmaktadır. Örtü tabakasına
ait bağıntılar lineer piezoelektrik teoriyle, yarı düzlem ortamın malzemesinin elastisite
bağıntıları ise Murnaghan potansiyeli ile verilmektedir. İncelemeler sonucunda piezoelektrik
tabakadaki piezoelektrik sabitlerinin ve aynı zamanda yarı düzlemdeki ön gerilmelerin ve
üçüncü mertebeden elastik sabitlerinin dalga yayılım hızına veya dalga dispersiyonuna etkisi
incelenmektedir.
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2. PROBLEMİN MATEMATİKSEL FORMÜLASYONU
Bu makalede, ön gerilmeli piezoelektrik örtü tabakasından ve ön gerilmeli yarı düzlemden
oluşmuş bir sistemde genelleştirilmiş Rayleigh dalgalarının dispersiyonu incelenmiştir.
İncelemeler [1] çalışmasında olduğu gibi parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde
yapılmıştır. Tabakaya ait büyüklükler üst (1), yarı düzleme ait büyüklükler ise üst (2) indisi
ile
gösterilmiştir.
Örtü
tabakası
ve
yarı
düzlem
sırasıyla
ve   x1  ,   x2  0,   x3  
  x1  , 0  x2  h,   x3  

bölgelerini kapsamaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Ön Gerilmeli Piezoelektrik Örtü Tabakası ve Ön Gerilmeli Elastik Yarı Düzlemden
Oluşan Sistem
Düzlem şekil değiştirme durumu ele alınarak tabaka ve yarı düzlemde Ox1 ekseni
doğrultusunda etki gösteren homojen yayılı normal ön gerilmeler

 11(1),0  sabit1  0 ,  12(1),0   22(1),0  0
 11(2),0  sabit2  0 ,  12(2),0   22(2),0  0

(1)

biçiminde verilmektedir.
Problemin genelliği için yarı düzlem malzemesinin de piezoelektrik olduğu düşünüldüğünde
alan denklemleri aşağıdaki gibi gösterilebilir:
 11( m )  12( m )

  11( m ),0
x1
x2
(m)
 12( m )  22

  1(1m ),0
x1
x2
D1( m ) D2( m )

0
x1
x2

 2u1( m )
  (m)
2
x1
 2u2( m )
  (m)
2
x1

 2u1( m )
t 2
2 (m)
 u2
t 2

(2)

Piezoelektrik malzemenin Ox2 ekseni doğrultusunda polarize edildiği varsayılırsa bünye
denklemleri
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(1)
(1)
 11(1)  c11u1,1
 c13u2,2
 e31,2
(1)
(1)
(1)
 22  c13u1,1  c33u2,2  e33,2
(1)
(1)
 u2,1
 12(1)  c44  u1,2
  e15,1
(1)
(1)
D1  e15  u1,2  u2,1   11,1
(1)
(1)
D2  e31u1,1
 e33u2,2
  33,2

(3)

biçiminde gösterilebilir. Burada c, e ve  katsayıları sırasıyla elastik, piezoelektrik ve
dielektrik sabitleri; Di elektrik yerdeğiştirme vektörünün bileşenleri;  elektrik potansiyeli;

ui mekanik yerdeğiştirme vektörünün bileşenleridir.
Sayısal incelemeler yalnızca piezoelektrik tabaka ve elastik yarı düzlem için yapıldığından
temas koşulları aşağıdaki gibi verilmiştir.

u1(1)

x2  0

 u1(2)

x2  0

, u2(1)

x2  0

 u2(2)

x2  0

,  12(1)

x2  0

  12(2)

x2  0

(1)
,  22

x2  0

(2)
  22

x2  0

 (1) x 0  0

(4)
(5)

2

Hiçbir dış etkinin olmadığı kabul edilen tabakanın dış yüzeyi üzerindeki sınır koşulları:

 12(1)

 0 ,  22(1)

x2  h

x2  h

 0 ,  x h  0
2

(6)

Yarı düzlemde aşağıdaki sönüm koşulları da sağlanmıştır:

 ij(2) 
0 ,
x 
2

u i( 2)   0 , i,j =1,2
x 2  

(7)

3. PROBLEMİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ
3.1 Piezoelektrik Tabakanın Dalga Hareket Denklemlerinin Çözümü

Dalga yayılımının x1 yönünde olduğu kabul edilirse mekanik yerdeğiştirme ve elektrik
potansiyeli
u1(1)  Aebkx2 sin(kx1  t )
u2(1)  Bebkx2 cos  kx1  t 
  Cebkx2 cos(kx1  t )

(8)

şeklinde ifade edilebilir. Burada A, B ve C sabitler, k dalga sayısı,  açısal frekans, b
belirlenecek parametredir.
(3)’teki denklemleri (2)’deki denklemlere yazarak mekanik yerdeğiştirmeler ve elektrik
potansiyeli cinsinden elektromekanik hareket denklemleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

c

(1)
(1)
(1)
  11(1),0  u1,11
 c44u1,22
  c13  c44  u2,12
  e15  e31  ,12   (1)u1(1)
(1)
0
(1)
(1)
(1) (1)

  c44   1(1),
 c13  c44  u1,12
1  u2,11  c33u2,22  e15,11  e33,22   u2
(1)
(1)
(1)
 e15  e31  u1,12  e15u2,11  e33u2,22  11,11   33,22  0
11

(9)

(8)’deki ifadeleri (9)’daki denklemlere yazarak b ’nin belirlenmesi için aşağıdaki denklemler
elde edilmiştir:
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2

(1), 0
2
(1)  
c
c
b





 11
 A   c13  c44  bB   e15  e31  bC  0
11
44
k2 


2 
 c13  c44  bA   c44   11(1),0  c33b2   (1) 2  B   e15  e33b2  C  0
k 

2
2
e

e
bA

e

e
b
B

b



 15 31 
 15 33   33 11  C  0

(10)

A, B ve C sabitlerinin sıfır olmayan çözümü katsayılar matrisinin determinantının sıfır
olmasını gerektirir. Bir c   k değeri için 6 adet b kökü vardır ve bunlar piezoelektrik örtü
tabakasında yayılan dalga bileşenlerini temsil eder.
3.2 Elastik Yarı Düzlemin Dalga Hareket Denklemlerinin Çözümü

Yarı düzlemin bünye denklemleri Murnaghan potansiyeli ile verilmiştir:
2
3
1
a
c
    A1    A2   A1   b A1 A2  A3
2
3
3

(11)

Burada,  ve  Lame sabitleri, a, b ve c üçüncü mertebeden elastik sabitler, A1 , A2 ve A3
sırasıyla Green şekil değiştirme tansörünün birinci, ikinci ve üçüncü invariyantlarıdır. Bu
invariyantlar aşağıdaki gibi verilmektedir.
A1  11   22
A2   11   2  12     22 
2

2

2

(12)

A3   11   3  12   11   22     22 
3

2

3

Burada:
1  ui u j un un 



2  x j xi x j xi 

 ij  


(13)

Gerilme tansörü bileşenlerinin  (11) potansiyeli ve (13) şekildeğiştirmelerle olan

1 

2   ij  ji

 ij  



 


(14)

ifadesini doğrusallaştırırsak, yarı düzlem için lineerleştirilmiş bünye denklemleri
(2)
(2 )
(2)
(2)
(2)
(2)
 1(21 )  A111(2)
1  A12 22 ,  22  A12 11  A22 22 ,  12  2 12 12

(15)

şeklinde elde edilir. Burada:
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2 11(2),0 
 
 a  b    2b  c  


2K0 
2 
(2),0

2
 
A22    2   11  a  b    2b  c 
3K 0 
2  
(2),0

2
b

A12     11(2),0  11  a  b  


3K 0 
(2),0
(2),0
b
c
  2
12    11  11 
3K 0
4
3K 0
A11    2  

1

(2b  c) 11(2),0 

(16)

Dalga yayılımının x1 yönünde olduğu kabul edilerek mekanik yerdeğiştirmeler
u1(2)  1(2)  x2  sin(kx1  t )
u2(2)   2(2)  x2  cos(kx1  t )

(17)

şeklinde ifade edilmiştir. (1), (2) ve (15)-(17) kullanılarak aşağıdaki denklemler elde
edilmiştir:
d 21(2)

d  kx2 
d 2 2(2)
d  kx2 

2

2

d 2(2)
0
d  kx2 
d1( 2)
(2)
 b22 2  c22
0
d  kx2 
 b211(2)  c21

(18)

Burada:

 11(2),0  (2) 2
 A  12
b21  
, c21  12


2
12 12
12 k
12
A11

b22  

12
A22



 11(2),0
A22



 (2) 2
A22 k 2

A  12
, c22  12
A22

(19)

Denklemler düzenlendikten sonra 1(2) ve  2(2) için aşağıdaki denklemler elde edilmiştir:
d 42(2)

d  kx2 
d 41(2)
d  kx2 

4

 B2

4

 B2

d 22(2)

d  kx2 
d 21(2)
d  kx2 

2

 C2 2(2)  0

2

C 

(2)
2 1

(20)
0

Burada:

B2  b21  b22  c21c22 , C2  b21b22

(21)

(19)’daki denklemlerin çözümleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1(2)  x2   Y1e R kx  Y2 e R kx
 2(2)  x2   Z1e R kx  Z 2 e R kx
1

1

2

2

2

2

2

(22)

2

Burada:
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2

2

B
B
B 
B 
R1   2   2   C2 , R2   2   2   C2
2
2
 2 
 2 

(23)

Yukarıdaki çözümleri kullanarak (4)-(7)’den uygun dispersiyon denklemleri elde edilmiştir.
Bu denklemin nümerik çözümü sonucunda dispersiyon eğrileri bulunmuş ve problem
parametrelerinin bu eğrilere etkisi incelenmiştir.
4. SAYISAL SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Tablo 1. PZT ve alüminyum malzeme özellikleri [4]
PZT

Alüminyum

ρ (x103 kg/m3)

7.5

2.7

c11 (x1010 N/m2)

13.2

10.2

c33 (x1010 N/m2)

11.5

10.2

c44 (x1010 N/m2)

2.6

2.6

c13 (x1010 N/m2)

7.3

5.0

e15 (C/m2)

10.5

-

e33 (C/m2)

14.1

-

e31 (C/m2)

-4.1

-

ε11 (x10-9 F/m)

7.1

-

ε33 (x10-9 F/m)

5.8

-

a (x105 Mpa)

-

3.08

b (x105 Mpa)

-

-0.49

c (x105 Mpa)

-

-2.92

λ (x104 Mpa)

-

5.0

μ (x104 Mpa)

-

2.6

Tablo 1’de verilen malzeme özellikleri kullanılarak ön gerilmesiz ve ön gerilmeli durumlarda
ilk dört moda ait dispersiyon eğrileri ayrı ayrı bulunmuştur. Bu amaçla piezoelektrik örtü
tabakası ile yarı düzlemden oluşan sistemin dispersiyon eğrilerine ait ilk dört mod Şekil 2’de
gösterilmekte olup sonuçlar [4] makalesinde elde edilen sonuçlarla çakışmaktadır. Bu çakışma
sayısal sonuçların elde edilmesinde kullanılan program ve algoritmanın doğru olduğunu
c  k
göstermektedir.
Şekil
2’de
olmak
üzere
dalga
yayılım
hızını
c2(1) 

c

44

 e152 11   (1) ise piezoelektrik örtü tabakasına ait enine dalga yayılım hızını

göstermektedir.
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Şekil 2. İlk dört moda ait dispersiyon eğrileri

 (1)   11(1),0 c44

ve  (2)   11(2),0 

boyutsuz parametreleri ve    c  c  c notasyonu

kullanılmaktadır. Burada c ön gerilmesiz durumdaki dalga yayılım hızını ve c ise ön
gerilmeli durumdaki dalga yayılım hızını göstermektedir.

Şekil 3. Yarı düzleme etkiyen basınç ön gerilmesinin 1. Moda ait dispersiyon eğrisine etkisi
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Şekil 3-6 yarı düzlemdeki basınç ön gerilmelerin sistemin ön gerilmesiz durumundaki ilk dört
moda ait dalga dispersiyon eğrilerine etkilerini göstermektedir. Bu şekillerde kalın çizgiler
yarı düzlem malzemesinin üçüncü mertebeden elastik sabitlerinin göz önüne alındığı duruma
karşılık gelmekte olup genelleştirilmiş Rayleigh dalgalarının hızının arttığını, ince çizgiler ise
üçüncü mertebeden elastik sabitlerinin göz önüne alınmadığı duruma karşılık gelmekte olup
genelleştirilmiş Rayleigh dalgalarının hızının azaldığını göstermektedir.

Şekil 4. Yarı düzleme etkiyen basınç ön gerilmesinin 2. Moda ait dispersiyon eğrisine etkisi

Şekil 5. Yarı düzleme etkiyen basınç ön gerilmesinin 3. Moda ait dispersiyon eğrisine etkisi
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Şekil 6. Yarı düzleme etkiyen basınç ön gerilmesinin 4. Moda ait dispersiyon eğrisine etkisi
5. SONUÇ

Yapılan çalışmada, homojen yayılı normal ön gerilmelerin yarı düzlem ve piezoelektrik örtü
tabakasından oluşan sisteme ait dispersiyon eğrilerine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak yarı
düzlemdeki basınç ön gerilmeleri yarı düzleme ait üçüncü mertebe elastik sabitler göz önüne
alındığında Rayleigh dalgalarının yayılma hızını artırır, üçüncü mertebe elastik sabitler göz
önüne alınmadığında ise Rayleigh dalgalarının yayılma hızını azaltır.
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1

SUMMARY
In this study, the buckling delamination problem of a sandwich plate-strip with
piezoelectric face and elastic core layers, which is containing cracks between the face and
core layers is investigated under uniformly distributed compressive forces acting along the
cracks. It is assumed that the plate-strip is simply supported and grounded along its two
parallel ends. Moreover, it is supposed that the upper and the lower free face-planes and, also
cracks’ surfaces of the plate are traction free of both mechanical or electrical forces and
unelectroded with vanishing normal electric displacement and also non-permittivity
conditions are satisfied in the cracks’ regions. It is also supposed that before the plate-strip is
loaded (i.e. in the natural state), the surfaces of these cracks have insignificant initial
imperfections. Due to compressive forces acting along the cracks the critical parameters are
determined from the criteria of which considered insignificant initial imperfections of the
cracks’ surfaces grow indefinitely. Mathematical modeling of the considered problem is
formulated within the scope of the exact nonlinear equations of electro-elasticity in the
framework of the piecewise homogeneous body model in the plane-strain state and solved
numerically by employing the finite elements method. Numerical results showing the
influence of various geometrical and material parameters as well as the coupling of the
electrical and mechanical fields on the values of the critical parameters of the delaminationbuckling of the considered sandwich plate are presented and analyzed.
ÖZET
Bu çalışmada, alt ve üst katmanları piezoelektrik malzemeden, orta katmanı elastik
malzemeden yapılmış ve katmanları arasında çatlak olduğu kabul edilen sandviç plak-şerit’in,
karşılıklı iki kenarından çatlaklar doğrultusunda etkiyen düzgün yayılı dış basınç kuvveti
altında delaminasyon-burkulma problemi incelenmiştir. Plak-şeritin karşılıklı iki kenarından
basit mesnetli ve aynı yüzeyde elektrik potansiyelin sıfır olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca,
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plağın alt ve üst serbest yüzeyleri ile çatlak yüzeyinde herhangi bir mekaniksel ve elektriksel
yükün olmadığı, belirtilen yüzeylerin dış ortam ile elektriksel iletiminin bulunmadığı kabul
edilmiş ve çatlak bölgesinin elektriksel geçirgenliği ihmal edilmiştir. Yükleme yapılmadan
önce (yani, başlangıç durumunda) çatlak yüzeylerinin çok küçük ön eğintilere sahip olduğu
kabul edilmektedir. Çatlaklar doğrultusunda etkiyen dış basınç kuvvetinin etkisiyle, bu
eğintilerin büyüyerek sonsuza gitmesi kriterinden kritik parametreler belirlenecektir. Ele
alınan sınırdeğer problemi, düzlem şekil değiştirme durumunda, elektro-elastisite teorisinin
lineer olmayan kesin denklemleri ve parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde matematiksel
olarak modellenmiş ve sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak çözülmüştür.
Sayısal incelemelerde, çeşitli malzeme ve geometrik parametreler ile mekaniksel ve
elektriksel alanın karşılıklı etkisinin, ele alınan sandviç plak-şeritin delaminasyon burkulma
değerlerine etkisi araştırılmıştır.
1. GİRİŞ
Günümüzde pek çok mühendislik uygulamalarında örneğin, elektrik enerjisini mekanik
enerjisine (veya tersine) dönüştüren transistörlerde (transducers), frekans kontrolünde veya
telekomünikasyonda kullanılan ses yansıtıcılarında (resonators), hassas zaman ve ses
senkronizasyon ayarlayıcılarda, sıcaklık veya basınç değişimlerinin belirlenmesi (sensörler)
gibi pek çok aygıtta (elektro-mekanik araç-gereçlerde) piezoelektrik malzemelerin kullanımı
hızla artmaktadır. Bu malzemelerin uygulama alanlarının çeşitlenmesi, uygulamalarda
karşılaşılan problemler ve bunlara çözüm arayışı, bu malzemeler üzerine yapılan teorik ve
deneysel bilimsel çalışmaların da artmasına neden olmaktadır.
Uygulamada çoğunlukla piezolektrik malzemeden yapılmış kısımlar, temel yapıyı veya
makine parçasını oluşturan ana bileşene tutturulan levha formundaki bileşenler olarak
bulunmaktadır. Dolayısıyla farklı malzemelerden oluşturulmuş çokkatlı bir kompozit yapı
ortaya çıkmaktadır. Çok katlı kompozit malzemelerin önemli problemlerinden biri de
katmanlar arasında oluşabilecek boşluk/çatlakların, bunlar doğrultusunda etkiyen dış basınç
kuvveti altında bu yapılarda sıklıkla karşılaşılan delaminasyon burkulma problemleridir.
Elastisite ve viskoelastisite teorisinin kesin denklemleri çerçevesinde, çok katlı kompozit
plaklara ait çeşitli 2 ve 3 boyutlu delaminasyon-burkulma problemleri elastik ve viskoelastik
kompozit malzemeden yapılmış yapı elemanları için son yıllarda Akbarov ve öğrencileri
tarafından çalışılmıştır [1,2,3]. Akbarov ve öğrencileri tarafından yapılan bu alandaki tüm
çalışmalar [4] kaynağında toparlanmıştır. Piezoelektrik malzemeden yapılmış yapı
elemanlarına ait delaminasyon-burkulma problemlerine ait bazı çalışmalar [5,6,7,8] olarak
verilebilir. Ancak bu araştırmalarda yaklaşık plak ve şerit teorileri kullanılmıştır.
Ele alınan çalışmada dış katmanları piezoelektrik, orta katmanı elastik malzemeden
yapılmış ve katmanları arasında çatlak içeren sandviç plağın, çatlaklar doğrultusunda etki
eden dış basınç kuvveti etkisinde yapısında oluşan delaminasyon-burkulma problemi, elektroelastisite teorisinin lineer olmayan kesin denklemleri çerçevesinde incelenmiştir. Bu çalışma
[9] kaynağındaki çalışmaların bir kısmını içermektedir.
2. PROBLEMİN MATEMATİKSEL MODELİ
Ele alınan piezoelektrik sandviç plak-şeritin geometrik verileri ve yükleme durumu
Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre şerit plak, kalınlığı hF olan dış piezoelektrik katmanlar ile
kalınlığı hC olan elastik orta katmandan oluşmakta ve katmanlar arasında 0 uzunluğunda
çatlak olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, ele alınan plak-şeritin, x1  0 ve x1 
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düzlemlerinden basit mesnetli ve elektriksel potansiyelin sıfır olduğu, alt ve üst serbest yüzeyi
ile çatlak yüzeylerinden elektriksel ve mekaniksel herhangi bir yükün etki etmediği ve sadece
x1  0 ve x1  yüzeylerinden çatlaklar doğrultusunda, yayılı yük şiddeti p olan, düzgün
yayılı normal basınç yükünün etki ettiği kabul edilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Çözüm bölgesi ve yükleme durumu
Matematiksel temsil kolaylığı açısından her katman numaralandırılmış, üst, orta ve alt
katmanlara ait büyüklükler sırasıyla üst indis “ (r 1) ”, “ (r 2 ) ” ve “ (r 3 ) ” ile gösterilmiştir.
Eğer alt ve üst katmanların aynı piezoelektrik malzemeden yapıldığı kabul edilirse, diğer bir
işaretleme olarak dış katmanlara (orta katmana) ait büyüklükler üst indis “(2)” (“(1)”) ile
gösterilecektir. Dolayısıyla bu durum için r 1  r3  2 ve r 2  1 olur. Yüklemeden önceki
durumda Ox1x2 koordinatları Şekil 1 de gösterildiği gibi alınmış ve matematiksel modelleme
Lagrange koordinatları kullanılarak yazılmıştır.
Verilenlere göre ele alınan sınırdeğer probleminin çözüm bölgesi,

  (r1) (r2 ) (r3 )
burada,

(1)

( r3 )  0  x1  , 0  x2  hF  (r2 )  0  x1  , hF  x2  hF  hC 
,
,
(r1)  0  x1  , hF  hC  x2  2hF  hC 
(2)
dir. Ayrıca, sandviç plak-şeritin katmanları arasında olduğu kabul edilen çatlakların konumu
1    0  2  x1    0  2, x2  hF  ve

2   

0



2  x1   

0



2, x2  hF  hC 

(3)

dir. Burada 0 çatlağın Ox1 ekseni doğrultusundaki uzunlu olup, çatlakların x2  h 2 ve
x1  2 düzlemlerine göre simetrik olduğu ve başlangıçta (kuvvet etkimeden önce) çatlak
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yüzeylerinin çok küçük eğintilere sahip olduğu kabul edilmektedir. Buna göre çatlak
yüzeylerinin denklemi,



x2  hF   f  ( x1) ,



0



2  x1   

0



2 (alt çatlak),

(4)
x2  hF  hC   f  ( x1) ,   0  2  x1    0  2 (üst çatlak)
ile verilebilir. (4) de  (   1 ) çatlak yüzeyinde olduğu kabul edilen başlangıçtaki eğintilerin
derecesini gösteren boyutsuz küçük bir parametreyi, f ( x1) çatlak yüzeylerindeki eğintilerin
formunu temsil eden fonksiyonu ve üst indis “+” (“  ”) ele alınan çatlağın üst (alt) yüzeyini
temsil etmektedir. Burada f ( x1) fonksiyonunun aşağıdaki eşitlikleri sağladığı kabul
edilmektedir:
f  ( x1)   f  ( x1) , f   (  0 ) 2   f   (  0 ) 2   0 ,

f   x1 
x1


x1(  0 ) 2

f   x1 
x1

0.

(5)

x1( 1 10 ) 2

Böylece, çatlaklar doğrultusunda etki eden yayılı yük yoğunluğu p olan düzdün yayılı dış
basınç kuvveti etkisinde çatlak yüzeylerindeki çok küçük eğintilerin büyüyerek sonsuza
gitmesi (küçük eğinti kriteri) kriterinden, yapı elemanına ait kritik parametreler
belirlenecektir. Araştırmalar düzlem şekil değiştirme çerçevesinde elektro-elastisite teorisinin
geometrik lineer olmayan kesin denklemleri yardımıyla parçalı-homojen cisim modeli
çerçevesinde yapılmıştır. Buna göre çözüm bölgesi  (1)’da sağlanan alan denklemleri:
Alan denklemleri
(r )

u n 
(r )
(r )
(r )
 0 , K jin  T jkn   ik  i   M jin



x
x j
x j
k 

Bünye denklemleri
(r )

(r )

K jin

( rn )

Tij

0,

D j n

(r ) (r )

(r ) (r )

( rn )

 cijkln skln  ekijn Ek n , Di

(r )
M jin

(6)

 eikln skln   ik n Ek n ,
(r ) (r )

(r ) (r )

 ( rn )
 ( rn ) ( rn ) 1 ( rn ) ( rn ) j 
( rn )
,
  0  Ei E j  Ek Ek i  , Ek  
xk
2



(7)

Kinematik bağıntılar:

 ( rn ) u ( rn ) u ( rn ) u ( rn ) 
( r ) 1 u
i
,
skln   k  l  i
2  xl
xk
xl xk 



(8)
(r )

(r )
dir. (6)-(8) ‘de i; j; k  1,2 , n  1,2,3 ayrıca, T jkn , skln sırasıyla gerilme tansörü ile Green

(r )

(r )

şekil değiştirme tansörü bileşenlerini, M jin Maxwell gerilme tansörü bileşenlerini, uk n ve
( rn )

Di

(r )

sırasıyla mekanik yerdeğiştirme ve elektriksel yerdeğiştirme vektörü bileşenlerini,

Ek n elektriksel alan vektörü bileşenlerini,

 ( rn ) elektrik potansiyeli,

(r )

cijkln ,

(r )

ekijn ve

 ik( rn ) sırasıyla elastik, piezoelektrik ve dielektrik malzeme sabitlerini göstermektedir.
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Ele alınan probleme ait sınır koşulları;
x1  0 ve x1  yüzeyleri için
(r )

u2 n

 0 ,  ( rn )

(r )

x2 0

 u2 n

(r )

K11n

x2 

(r )

 K11n

x10

x2 0

  ( rn )

x2 

 0,

 p,

x1

(9)

x2  0 ve x2  h yüzeyleri için

K 2( ri1)

(r )

x2 h

(r )

D2 3

 0 , K 2i3

x 2 0

 0 , D2( r1)

x2 0
x 2 h

 0 , k ; i  1,2 ,

 0,

(10)

Çatlak yüzeyleri için
K (jir1)

K (jir2 )

SU

njU  0 , K (jir2 )

njL  0 , K ji3

SU

(r )

S L

S L

njU  0 , D(jr1)

njL  0 , D(jr2 )

SU

njU  0 , D(jr2 )

njL  0 , D j 3

SU

(r )

S L

S L

njU  0 ,

njL  0

(11)

sağlandığı kabul edilmektedir. (11) de SU and S L sırasıyla üst ve alt çatlak yüzeylerini, n jU
( n jL ) üst (alt) çatlak ( SU ( S L )) yüzeyine ait dış birim normal vektörü bileşenlerini
göstermektedir. Ayrıca katmanlar arasında ideal temas koşullarını sağlandığı kabul
edilmektedir yani,
(r )

K 2i3

 (r3 )
K 2( ri2 )

 ( r2 )

x2 hF
x2 hF

 K 2( ri2 )
  ( r2 )

x2 hF hC
x2 hF  hC

ve x1  (0,( 

( r3 )

, ui

x2 hF

x2 hF

(r )

x2 hF

 K 2( ri1)
  ( r1)

, D2 3

x2 hF

x2 hF hC

x2 hF hC

0 ) / 2)  ((



, ui( r2 )

, D2( r2 )

0 ) / 2,

 ui( r2 )
 D2( r2 )

x2 hF

,

x2 hF

x2 hF hC
x2 hF  hC

,

 ui( r1)
 D2( r1)

x2 hF hC
x2 hF hC

,
(12)

) dir.

Yukarıda (1)-(13) ile matematiksel modeli verilen sınırdeğer problemi; katmanları
arasında çatlak bulunan piezoelektrik malzemeden yapılmış sandviç plağın, karşılıklı iki
kenarından çatlaklar doğrultusunda etkiyen düzgün yayılı basınç yükü etkisinde delaminasyon
burkulmasını temsil etmektedir.
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3. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ
Ele alınan (1)-(12) lineer olmayan sınırdeğer probleminin çözümü, [4,9]’da verilen serisınırdeğer problemlerinin çözümüne indirgenerek çözülür. Buna göre, Kısım 2’de
matematiksel modeli verilen lineer olmayan sınırdeğer probleminde yer alan büyüklükler,
çatlak yüzeylerinin çok küçük ön eğintisinin derecesini gösteren boyutsuz küçük parametre 
‘na göre seri formda

K



(rn ) (rn )
(rn ) (rn ) (rn ) (rn ) (rn ) (rn )

ij ; Tij ; M ij sij ; ui ; Di ; Eij ;

  q Kij n


(r ),q

q 0

(rn ),q

;Tij

(r ),q (rn ),q (rn ),q (rn ),q (rn ),q (rn ),q
; sij
; ui
; Di
; Eij
;

; M ij n



(13)

temsil edilir, (6)-(12) denklem ve bağıntılarında yerine yazılır ve küçük parametrenin
derecesine göre gruplandırılırsa,  ‘nun derecesine göre seri-sınır değer problemleri elde
edilir. Bu sınır değer problemlerinin her biri,  ‘nun derecesine göre isimlendirilirse; sıfırıncı
sınırdeğer problemi, birinci sınırdeğer problemi (yaklaşım) vb. elde edilir. Bunlardan bazıları,
i) Sıfırıncı yaklaşım,
( r ),0

T ji n

0,

x j
(rn ),0

( rn ),0

Di

x j

(r ) (r ),0

 eikln skln

Di

(r ),0
(r ) (r ),0
(r ) ( r ),0
 0 , Tij n  cijkln skln  ekijn Ek n ,
(r ) (r ),0

  ikn Ek n

 (rn ),0 u (rn ),0
( rn ),0 1  uk
skl

 l
2  xl
xk

(r ),0

, Ek n



 (rn ),0
xk


,





(14)
Sınır ve temas koşulları,
(r ),0

u2 n

(r ),0

x1 0

 u2 n

(r ),0

T11n

x1 0

 T11n

x2  h



x2  0

x 2 0

x 2 h

(r ),0

x2  hF

(r3 ),0
x2  hF

 T2i 2


x1 

 0,

 0 , k ; i  1, 2 ,

( r ),0

 0 , D2 1

x1 0

  (rn ),0

 q,

(r ),0

(r ),0

T2i 3

x1 

 0 , T2i 3

( r ),0

D2 3

x1 

( r ),0

(r ),0

T2i1

 0 ,  (rn ),0

x2  hF

0.

(r ),0
, ui 3

(r2 ),0

x2  hF

(r ),0

(r2 ),0
x2  hF

, D2 3

 ui

x2  hF

,

(r ),0

x2  hF

 D2 2

x2  hF

,
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(r ),0



(r ),0
, ui 2

(r ),0

T2i 2

 T2i1

x2  hF  hC

(r2 ),0



x2  hF  hC

x2  hF  hC

(r1 ),0

 ui

x2  hF  hC

(r ),0

(r1 ),0

, D2 2

x2  hF  hC

x2  hF  hC

,

( r ),0

 D2 1

x2  hF  hC

x2  hF  hC

(15)

ii- Birinci Yaklaşım,
( r ),1

( r ),1

K jin

 0,

x j

D j n

0,

x j

(rn ),1
(r ),1
(rn ),1
( rn ) umn
( rn ) ( rn ),1
(rn ),1
( rn ) ui
( r ) ( r ),1
, Dk
K ji
 G jikm
 Rmji Em
 Rkji
 Lkjn E j n ,
xk
x j

(16)

burada
(r )

(r ),0 m (rn )
(r )
i , Lkj   kjn ,

(r )

n  c n T n
G jikm
jikm
jk

(r )



(r )

(r ),0



(r ),0 k
( r ),0
i  Emn im kj .

Rkjin  ekjin   0 Ek n i j  E j n
Sınır ve temas koşulları,
(r ),1

u2 n

(r ),1

x1 0

 u2 n

(r ),1

K11n

x1 0

 0 , D2 1

x2 hF  hc  0

x2 hF  hc 0

x2 hF 0

(r ),1

  D1

x2  h

 0 , K 2i3

x2  0

 0 , k ; i  1, 2 , n  1,2,3
(18)
df 





dx1




dx1

(r2 ),0 df

(r ),1

, D2 2

x2 hF  hc 0

x2 hF 0

 T113

x2 hF 0

  D1 3



dx1


dx1

(r ),0 df

(r ),1

, D2 3

  D1

(r ),0 df

(r ),1

i1 , K 2i3
dx1

(r2 ),0 df

(r ),1

D2 2

  D1 1

(r ),0 df

x2 hF 0

0,

(r ),0
 T111
i1 ,
i1 , K 2(ri2 ),1
dx
dx1
x2 hF  hc 0
1

 T111

 T112

x1 

 0 için x1  (0, )

( r ),0 df

(r ),1

K 2i2

x 2 h

( r ),0 df

(r ),1

D2 1

x1 

 0 , K 2i1

( r ),1

x 2 0

x1 0

  (rn ),1

(r ),1

 K11n

(r ),1

K 2i1

x1 

(r ),1

( r ),1

D2 3

 0 ,  (rn ),1

(17)

,

i1 ,



dx1

için x1  ((  0 ) / 2,(  0 ) / 2)
(19)
şeklinde verilebilir. Diğer yaklaşımlar (13) yardımıyla, (16)-(19) denklem sistemine benzer
şekilde elde edilebilir. (14)-(19) denklem ve bağıntılarında üst indir “,0” ve “,1” ilgili
büyüklüklerin sırasıyla sıfırıncı ve birinci yaklaşıma ait olduklarını ayrıca, denklem (17)’de
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( r ),0

T jkn

değerleri sıfırıncı yaklaşıma ait büyüklükleri göstermektedir. Dolayısıyla (16)-(19)

birinci yaklaşımın çözülebilmesi için sıfırıncı yaklaşımın ((14),(15)) öncelikle çözülmesi
gereklidir.
Belirtelim ki, [3,4,9] ve diğer çalışmalara göre, ele alınan şerit-plağın delaminasyon
burkulmasına sebep olan kritik dış basınç kuvvetinin belirlenmesi için sıfırıncı ve birinci
yaklaşımı çözmek yeterlidir. Diğer yaklaşımların çözülmesi, kritik parametre değerlerini
etkilemediğinden burada ele alınmayacaktır.
iii- Sıfırıncı ve birinci yaklaşımın çözümü
Sırıncı yaklaşım ((14),(15)) , karşılıklı iki kenarından düzgün yayılı dış basınç kuvveti
etkisinde olan sandviç plak-şerit problemini temsil etmektedir. [3,4,9] vb. çalışmalarına göre
çatlaklar doğrultusunda etki eden dış basınç kuvveti altında yapıda oluşan gerilme durumuna,
şerit-plağın yapısındaki çatlaklar herhangi bir etki göstermediğinden, sıfırıncı yaklaşımın
çözümü, katmanlar arasındaki çatlaklar ihmal edilerek belirlenmiştir. Buna göre, ele alınan
sınır koşulları ve yükleme durumu altında, piezoelektrik sandwiç plağın yapısında oluşan
gerilme yayılımı,
h
(r ),0
(r ),0
(r ),0
(r ),0
A(r2 ) ,
, T112  A(r1) 111
T111  T113  p
(r1) (r2 )
hc A
A
 2hF
(r ),0

E1 k

(r ),0

 0 , D2 k

 0 , k=1,2,3

(20)

burada,
(r )
(r )
e21k (rk ),0 e22k ( rk ),0
(rk ),0
,
E2

s

s
(r ) 11
(r ) 22
 22k
 22k
( rk ) 
( rk ) 


(rk ),0  (rk )
( rk ) e21  ( rk ),0  ( rk )
( rk ) e22  ( rk ),0
,
D1
 e11  12
s
 e12  12
s
(rk )  11
( rk )  22





22 

22 

(r ),0

s11k

(r ),0

  A(rk )T11k

(r ),0

, s22k

(r ),0

  B(rk )T11k
(r )

(rk )

A

,

(r )

(r )

c22k  (e22k )2  22k
,

(r )
(r )
(r ) (r )
(r )
(r )
(r )
(r ) (r ) (r )
(c11k  (e21k )2  22k )(c22k  (e22k )2  22k )  (c12k  e21k e22k  22k )2
(r )

(r ) (r )

(r )

c12k  e22k e21k  22k
.
(21)
B

(r )
(r )
(r ) (r )
(r )
(r )
(r )
(r ) (r ) (r )
(c11k  (e21k )2  22k )(c22k  (e22k )2  22k )  (c12k  e21k e22k  22k )2
olarak verilebilir. Belirtelim ki, Cijkl ((7), (14), (17) ve (19) da verilen) katsayıları kolaylık
(rk )

olsun diye Cnm ile yer değiştirilmiştir. Buna göre ij ve kl ( ij; kl  11,22,33,23,13,12 ) ikilileri
sırasıyla n ve m ( n; m  1,2,3,4,5,6 ) ile temsil edilmiştir. Aynı işaretleme ekij sabiti için
uygulanmış ve bu sabit ekn (k=1,2,3) ile yer değiştirilmiştir. Not edelim ki, (20)’de verilen
gerilme yayılımı sandviç plak-şerit mesnetlerine yakın civarında geçerli değildir. Bununla
beraber katmanlar arası çatlak içeren sandviç plağın delaminasyon burkulması çatlak bölgesi
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yani, mesnetlerinden yeterince uzak olan bölgede gerçekleştiğinden sıfırıncı yaklaşım için
(19) çözümünün kullanılması sakınca doğurmaz.
İkinci yaklaşıma ((16)-(19)) ait sınırdeğer probleminin çözümü ancak sayısal olarak
(sonlu elemanlar yardımıyla) belirlenecektir. Sonlu elemanlar modellemesi için aşağıdaki
fonksiyonel kullanılmıştır [4,9,10]:





(r ),1 (r ),1 (r ),1
 u1 n , u2 n ,  n


(rn ),1 (rn ),1

uk

u
1
(
r
)
i

   2 Gijkln x

x
j
l
n 1  ( rn ) 
3

(rn ),1 (rn ),1
(rn ),1
(r ),1
u j
 n 
1 (rn ) 
( rn ) 
 d  (rn ) 
 Rijk
  ij
xi
xk
2
xk
xl 




(  0) 2



(  0) 2

(r ),0
113 u1(r1),1

(  0) 2



(  0) 2
(  0) 2



(  0) 2
(  0) 2



(  0) 2

x2 hF 0

(r2 ),0 (r2 ),1
11
u1

(r ),0 ( r ),1
D1 3  3

(r ),0 ( r ),1
D1 2  2

dx1 



(  0) 2

x2 hF  hC 0

x2 hF 0

(  0) 2

( r2 ),0 ( r2 ),1
11
u1

(  0) 2



dx1 

(  0) 2

dx1 

(  0) 2



(  0) 2

x2 hF  hC 0

dx1 

x2 hF  0

(r ),1

(r1),0 3
11
u1

(r ),0 ( r ),1
D1 2  2

(  0) 2



(  0) 2

dx1 

x2 hF  hC  0

x2 hF 0

( r ),0 ( r1),0


D1 1

dx1  ,

dx1 

x2 hF  hC  0

dx1 .

(22)

Belirtelim ki, (22) fonksiyonelinin birinci varyasyonelinin sıfıra eşitliğinden(16)-(19)
sınırdeğer problemine ait alan denklemleri ile gerilmelere göre sınır ve temas koşulları elde
edilmektedir.
Sonlu elemanlar yöntemi gereği, çözüm bölgesi sonlu eleman adı verilen alt bölgelere
ayrılır ve her alt bölgede aranan fonksiyonlar (u1 n , u2 n , n ) polinom olarak kabul
edilir. Bu polinom ifadeler, her bir aranan büyüklük için, sonlu elemanların düğüm
noktalarında (nod) tanımlı şekil fonksiyonları ile aranan büyüklüğün noddaki bilinmeyen
değerinin çarpımı şeklinde alınır ve fonksiyonelde yerine yazılarak Ritz tekniği yardımıyla
problemin çözümü, lineer cebirsek denklemlerin çözümüne indirgenir. Bu cebirsel
denklemlerin çözülmesiyle nodlarda aranan büyüklükler, dolayısıyla her sonlu elemanda
polinom fonksiyonlar ve bunların uygun birleşimi ile bütün bölgede aranan yerdeğiştirme ve
elektriksel potansiyel fonksiyonları belirlenir [11].
Kritik burkulma yükünün belirlenmesinde,
( r ),1

p  pcr için u2( r1),1 x

2 hF  hC 0
x1 2

( r ),1

 u2 3

( r ),1

x2 hF 0
x1 2

( r ),1



(23)

den yararlanılır (başlangıç eğinti kriteri). (20) tanımlamasından
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(2),0
(2)
X cr  T11.
cr C44  pcr

h

(24)

hc A(2) A(1)  2hF

değerleri kritik parametre olarak sayısal sonuçlarda verilmiştir.
4. SAYISAL SONUÇLAR
Ele alınan delaminasyon burkulma problemi için sayısal hesaplamalarda sandviç plağın
dış katmanlarının PZT-4 piezoelektrik malzemesinden, orta katmanının aluminyum
( E  67GPa, G  27GPa,  0.3 [8]) malzemesinden yapıldığı kabul edilmektedir. PZT-4
malzemesinin mekanik, piezoelektrik ve dielektirik sabitleri Tablo 1 de verilmiştir [10].
Bilindiği gibi, piezoelektrik malzemeler özel malzemeler olup, mekanik yükleme altında
yapısında kutuplanma veya elektriksel alan içerisine konulduğunda mekanik yerdeğiştirme
yababilme özelliğine sahiptirler ve yükleme altında transversal izotrop malzeme özellikleri
göstermektedirler. Bu çalışmada ele alınan sandviç plak-şeritin dış katmanlarını oluşturan
PZT-4 malzemesinin hem Ox1 hem de Ox2 doğrultusunda kutuplanma ekseni olması
durumları ayrı ayrı incelenmiştir. Kutuplanma ekseni aynı zamanda transversal izotropi ekseni
olup, bünye denklemlerinde yer alan malzeme sabitlerinin uygun yerleşimi ile göz önüne
alınabilmektedir. İlaveten, elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkilerinin
araştırılması için iki durumda incelemeler yapılmıştır. Bunlar, eij n  0,  ij n  0 (Durum 1) ve
(r )

(r )

eij n  0,  ij n  0 (Durum 2) dir. Belirtelim ki, eij n (  ij n ), (rn ) (n=1,2,3) dış katmanları
oluşturan piezoelektrik malzemeye ait piezoelektrik (dielektrik) sabitleri göstermektedir.
Durum 1 ve Durum 2’ye ait sayısal sonuçların karşılaştırılması piezolektrik ve dielektrik
sabitlerin kritik parametrelere etkisini yani, elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı
etkisini gösterecektir. Ayrıca, (4) ve (5) denklemlerinde verilen ve çatlak yüzeylerinde
yüklemeden önce bulunduğu kabul edilen ön eğintilerin formunu gösteren f ( x1) fonksiyonu,
(r )

(r )

(r )

f ( x1)   A sin 2
şeklinde seçilmiştir. (25)’de, A sabit ve A

 

 x1 
0


2

(r )

0





dir. (4) ve (13)’de verilen   A

(25)
alınmıştır.

Çözümü öngörülen sınırdeğer problemi ve çözüm bölgesi x1  2 ve x2  h 2
(h  hC  2hF ) düzlemlerine göre simetrik olduğundan sonlu eleman modellemesi çeyrek
bölgede yapılmıştır. Bu bölge, x1 ekseni doğrultusunda 40, x2 ekseni doğrultusunda 12
standart dokuz nodlu dikdörtgen sonlu elemanlara ayrılmıştır. Buna göre çeyrek bölgeye ait
sonlu eleman ağı, toplam 480 sonlu eleman, 2065 nod ve 4704 serbestlik derecesine sahiptir.
Belirtelim ki, ele alınan problemlerin çözümünde kullanılan bütün sonlu eleman algoritma ve
programlar tarafımızdan yapılmıştır.
Öncelikle, tarafımızca yapılan algoritma ve programlardan elde edilen sayısal sonuçlar,
literatürde bilinen uygun sayısal sonuçlarla test edilmiştir. Buna göre Giannapoulos vd. [8]
tarafından çatlak içermeyen piezoelektrik sandviç plak (PZT/Aluminyum/PZT) için elde
edilen kritik burkulma değeri ile tarafımızdan yapılan algoritma ve programlarla elde edilen
uygun sayısal değer Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de verilen sayısal sonuçların birbirine
yeterince yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca, elde edilen pek çok sayısal sonuçların fiziksel
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ve mekaniksel bakış açılarına uygunluğuna dayanarak tarafımızdan yapılan algoritma ve
programlara güven sağlanmıştır.
Tablo 1. PZT-4 malzemesine ait malzeme sabitleri [10]
( r1 )
c11

( r1 )
c12

( r1 )
c13

( r1 )
c33

( r1 )
c44

( r1 )
c66

( r1 )
e31

( r1 )
e33

( r1 )
e15

( r1 )
11

( r1 )
 33

13,9

7,78

7,40

11,5

2,56

3,06

-5,2

15,1

12,7

0,646

0,562

1010 N m2

C m2

108 C Vm

Tablo 2. Kritik burkulma yükü ( eij n  0,  ij n  0 , )
(r )

Giannapulos vd [8]
Bu çalışma

Şekil 2. Farklı hF için X cr ’in 0 ’ye göre
grafikleri ( x1 ekseni kutup ekseni).

(r )

5.13
5.1270

Şekil 3. Farklı hF için X cr ’in 0 ’ye göre
grafikleri ( x2 ekseni kutup ekseni).

Şekil 2-4’de X cr (24) parametresinin, bazı parametre değerlerinde yapıda bulunan
çatlak uzunluğuna ( 0 ) bağlı grafikleri verilmiştir. Aynı zamanda her bir grafikte aynı
parametre değerleri için çatlak içermeyen sandviç plak-şerite ait kritik X cr değerleri de
verilmiştir. Burada X cr , kritik dış basınç kuvvetinin şiddetini veya kritik basınç
şekildeğiştirmesini temsil etmektedir. Buna göre, Şekil 2 (Şekil 3)’de sandviç plak-şeritin dış
katmanlarını oluşturan PZT-4 piezoelektrik malzemesinin kutuplanma ekseni Ox1 ( Ox2 )
ekseni olması durumunda, farklı dış katman kalınlıkları ( hF ) ile Durum 1
(eij(2)  0,  ij(2)  0) ve Durum 2

(eij(2)  0,  ij(2)  0) için

X cr ’nin çatlak uzunluğundan

bağımlığını gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre dış katmanların (piezoelektrik
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malzemenin) kalınlığı arttıkça X cr değeri artmaktadır. Durum 2 için elde edilen değerler her
zaman Durum 1 için elde edilen değerlerden büyük kalmaktadır. Ayrıca belirli bir çatlak
uzunluğundan (örneğin, bu belirli değeri *0 ile gösterelim) küçük çatlak uzunlukları için elde
edilen X cr değerleri, çatlak içermeyen uygun sandviç plak için elde edilen X cr değerlerinden
büyük kalmaktadır, her hF değeri için *0 çatlak uzunluğu farklıdır ve hF arttıkça bu değer
artmaktadır. Bu durum, *0 ’dan küçük çatlak uzunlukları için çatlak içermeyen tüm plakşeritin stabilite kaybının, çatlak içeren plak-şeritin delaminasyon burkulmasından önce
gerçekleşmektedir, şeklinde açıklanabilir.
Kutuplanma ekseni değişiminin X cr değerine etkisi Şekil 4’de verilmiştir. Buna göre
Ox2 kutup ekseni olması durumunda elde edilen X cr değerlerinin, Ox1 kutup ekseni olması
durumunda elde edilen X cr değerlerinden her zaman büyük olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Farklı hF ve kutup ekseni için X cr ’in

0

’ye göre grafikleri.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, dış katmanları piezoelektrik malzemeden, orta katmanı elastik
malzemeden yapılmış ve katmanlar arasında çatlak içeren piezolektrik sandviç plağın,
karşılıklı iki kenarından çatlaklar doğrultusunda etki eden normal basınç kuvveti etkisinde
delaminasyon-burkulması incelenmiştir. Yük etki etmeden önce çatlak yüzeylerinin çok
küçük ön eğintilere sahip olduğu kabul edilmiş ve dış basınç kuvveti etkisinde bu eğintilerin
büyüyerek sonsuza gitmesi kriterinden (başlangıç eğinti kriteri), kritik parametreler
belirlenmiştir. Ele alınan problemin matematiksel modeli parçalı homojen cisim modeli ve
elektro-elastisite teorisinin lineer olmayan kesin denklemleri çerçevesinde yapılmıştır. Lineer
olmayan sınırdeğer probleminin çözümü, sınır formu pertürbasyon yöntemi yardımıyla serisınırdeğer problemlerinin çözümüne indirgenmiş, bu seri sınırdeğer problemlerinden sıfırıncı
ve birinci yaklaşım, sırasıyla analitik ve sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla çözülerek kritik
dış basınç kuvveti belirlenmiştir. Araştırma sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır;
1. Dış katmanların piezolektrik olması kritik dış kuvvetin değerini artırmaktadır,
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2. Kutuplanma ekseninin dış yüklerin doğrultusuna dik olması kritik kuvvetin değerini
büyütmektedir,
3. Piezoelektirik dış katman kalınlıklarının artması, kritik kuvvetin değerini
büyütmektedir,
4. Piezolektrik ve dielektirik sabitlerin göz önüne alınması (yani Durum
2: eij(2)  0,  ij(2)  0 ) kritik kuvvetin değerini büyütmektedir.
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ÖZET
İnce cidarlı I kesitli kirişler günümüz yapı tekniğinde sıkça kullanılan yapı elemanlarıdır.
Burulma rijitlikleri zayıf olan ince cidarlı I kesitli kirişlerin burulmaya karşı dayanımları bir
takım desteklerle artırılabilir. Bu çalışmada tekil yük etkisindeki kirişlere eklenen yanal
desteklerin yanal burkulma yükünü nasıl etkilediği ve elemana eklenecek olan desteklerin yeri
ve ideal yay sabitlerinin sonlu eleman yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın
sonunda, elemanlara eklenecek desteklerin ideal yeri ve yay sabitleri için sonuçlar verilmiştir.
ABSTRACT
Thin-walled I beams are the structural elements that are used frequently in today’s
construction techniques. Resistance against torsion of the thin-walled I-beams having weak
torsional rigidity can be increased through some bracing. In this study, it is aimed to see how
lateral bracings attached to the beams subjected to a vertical force affects lateral buckling
moment, and to determine the ideal spring constants of the bracings to be attached to the beam
by finite element method. In the end of this study, the results are given for ideal location and
spring constants of bracings which are added to elements.
GİRİŞ
İnce cidarlı elemanlar günümüz yapı tekniğinde sıkça kullanılan yapı elemanlarıdır. Bu
elemanlar oldukça ince plaklardan oluşurlar. Burulma rijitlikleri zayıf olan ince cidarlı
elemanların burulmaya karşı dayanımları bir takım desteklerle artırılabilir. Bununla beraber
alternatif yapılara göre çok hafiftirler. Bu nedenle uzun açıklıklı köprüler, ağırlık ve maliyetin
düşük olması istenen yapılarda kullanılmaları yaygındır.
Yanal burkulma; düzlemin dışına doğru yatay hareket yapması engellenmemiş ince cidarlı
kirişlerde, yükleme belli bir kritik değeri aştığında meydana gelir (Şekil 1). Bu kritik değere
yanal burkulma yükü denilecektir. Bu kritik değer, kirişin taşıyabileceği yükten büyük ise
kiriş narin değildir. Narin olmayan kiriş yanal burkulma olmaksızın yük kapasitesine kadar
yüklenebilir. Bu çalışma sonlu eleman yöntemi kullanılarak tekil yük etkisindeki kirişlere
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eklenen yanal desteklerin yanal burkulma yükünü nasıl etkilediği ve elemana eklenecek olan
desteklerin ideal yay sabitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yanal burkulma davranışının teorik esasları geçen yüzyılın başlarında ortaya konulmuştur.
Günümüzde ise, gelişmiş bilgisayar teknolojisi ile yanal burkulma davranışı ve nedenleri daha
sağlıklı bir şekilde incelenebilmektedir. Kirişin sınır şartları, yanal mesnetler ve yükün
uygulama şekli yanal burkulma davranışını belirler.
Yanal burkulma davranışına yanal desteklerin etkileri (Liu 2003), (Shu 1988), (Yura 2001)
vd. çalışmalarında ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda yanal ve burulma desteklerinin yanal
burkulmaya etkisi değişik yöntemlerle ele alınmaktadır.
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X
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Φ
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Şekil 1. Yanal burkulmuş kiriş: a) Basit mesnetli kiriş ve tekil yük yüklemesi,
b) Yanal burkulmuş kirişin üstten görünüşü (uç kesitlerin yanal hareketi
önlenmiştir), c)Yanal burkulmada bir kesitin ötelenme ve dönmesi.
SONLU ELEMAN YÖNTEMİ VE YANAL BURKULMA ANALİZİ
Genellikle klasik yöntemleri kullanarak kesin burkulma analizi yapmak oldukça karmaşıktır.
Bundan dolayı, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak burkulma analizlerinde
yaklaşık sonuçlar üreten sonlu eleman yöntemini kullanmak oldukça yaygın hale gelmiştir.
Bu yöntem kullanıldığında Timoshenko (1961)’de belirtilen diferansiyel denklemler için
yaklaşık çözümler elde edilir. Düzlem içi yer değiştirmelerin sağladığı diferansiyel
denklemler, yanal burkulma henüz büyük değerlere ulaşmamış iken lineer teori geçerli olduğu
için, düzlem dışı yer değiştirmelerden bağımsız olarak kendi aralarında hesaplanabilmektedir.
Daha sonra bunlar düzlem dışı yer değiştirmelerin sağlayacağı diferansiyel denkleme
konularak kullanılmaktadır. Yapı mühendisliğinde, sonlu eleman modeli, ince cidarlı
elemanlar için kritik burkulma yükünün hesabının tahmininde Akay vd. (1977) tarafından
etkili bir yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmada sonlu eleman yöntemi ile hazırlanmış olan BASP bilgisayar programı
kullanılmıştır. Basit mesnetli ve konsol bir I kesitli kirişin gövdesinin sonlu eleman modeli
Şekil 2’de görülmektedir. BASP programı istenirse, kiriş başlıklarını çizimlerde
göstermemektedir. Aynı program, kiriş uç kesitlerinin yanal hareketlerinin nod noktalarında
önlendiğini, Şekil 2’deki gibi kesikli çizgilerle göstermektedir. Kiriş ortasında üst başlık
hizasında yanal doğrultuda kesikli çizginin devamındaki yay işareti, bir yay desteği olduğunu,
yanındaki 10 rakamı ise yay sabitinin şiddetini bu örnekte 10 kN/m olarak göstermektedir.
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a) Ucundan tekil yük etkisindeki yanal desteklenmiş konsol kiriş

b) Ortasından tekil yük etkisindeki yanal desteklenmiş basit mesnetli kiriş
A

B

B noktasının yer değiştirmesi engellenmiş

A

B

B noktasının AB ekseni etrafındaki dönmesi

Şekil 2. Yanal (10 kN/m) desteklenmiş tekil yük etkisindeki konsol ve basit kiriş
Sonlu eleman modelinde, yanal burkulma yükünün hesabında düzlem dışı yer değiştirmelerin
sağlayacağı diferansiyel denklem,
(1)
şeklinde elde edilmektedir. Burada,
elastik yapısal rijitlik matrisi,
geometrik rijitlik
matrisi, sistemin burkulma halindeki yer değiştirme vektörü v ise uygulanan yüke bağlı
olarak kritik burkulma yükü hesabında kullanılan özdeğer ifadesidir. Yukarıda hesaplanan
özdeğeri, yanal burkulma veren tekil yük değeridir.
Kullanılan sonlu eleman modelinde (BASP), kiriş gövdesinin düzlem içi kuvvetleri için, önce
(2)
denklemini çözmektedir. Burada
ara kesitin düzlem içi yapısal rijitlik matrisini, hesabı
yapılan noktanın yer değiştirmesini ve de düzlem içi yükleme durumu için nodal kuvvetleri
göstermektedir. yardımı ile daha sonra düzlem içi gerilmeler hesaplanır. Yanal burkulma
yükünün hesabında ilk olarak, düzlem içi analiz tamamlanır, daha sonra program düzlem içi
geometrik rijitlik matrisini oluşturur. Düzlem
gerilmelere bağlı olarak (1) denklemindeki
dışı yer değiştirmelerin hesaplanacağı
yapısal rijitlik matrislerini elde eder. Bu denklemde
katsayılar matrisinin determinantın sıfıra eşitlenerek elde edilen karakteristik denklem, ’nın
bir polinomudur. BASP programı düzlem dışı ilk yanal burkulma yükünü (kritik olanı)
hesaplamak için bu polinomun ilk kökü olan ilk özdeğerini bulmakta
(3)
denklemini kullanır (Liu, 2003), böylece ardışık s kadar artımlarla ilerleyerek polinomun
işaret değiştirdiği adımdaki özdeğerini elde etmiş olur.
SAYISAL UYGULAMALAR
1. Tekil Yük Etkisindeki Basit Kiriş
Orta kesitinde tekil yük etkisindeki basit mesnetli kirişte yanal desteğin, yanal burkulmaya
etkisini incelemek için 6 m uzunluğunda IPE 400 kesitli çelik kiriş kullanılmıştır. Desteğin
yerinin ve desteğin yay sabiti değerinin yanal burkulmaya etkisi incelenmiştir. Desteğin
yerinin etkisini incelemek için kiriş uzunluğu boyunca kiriş ortasına kadar altı ayrı kesitin ve
kiriş yüksekliğinin beş ayrı seviyesinin birbirini kestiği 30 ayrı noktanın herhangi birine
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uygulanan ve yanal burkulmanın ortaya çıkmasını sağlayan kritik yük değeri (yanal burkulma
yükü) Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 1’de desteğin yay sabiti 600 kN/m, Tablo
2’de ise 2400 kN/m’dir. En büyük yanal burkulma yükü, destek, kiriş ortasında ve basınç
bölgesi olan üst kenarda iken görülmektedir.
Tablo 1. Tekil yük etkisindeki basit kirişte
hy/h

için yanal burkulma yükleri (kN)
Ly/L

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0

168.01

185.00 223.92 275.70 335.75 371.74

0.25

168.01

177.35 200.70 232.11 267.34 303.10

0.5

168.01

172.24 183.49 198.61 215.03 238.60

0.75

168.01

169.43 173.26 178.42 183.93 189.94

1

168.01

168.14 168.54 169.17 169.88 170.28

Tablo 2. Tekil yük etkisindeki basit kirişte

hy/h

0.6 0.7 0.8 0.9 1

SİMETRİK

için yanal burkulma yükleri (kN)

Ly/L
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0

168.01

219.52 297.05 392.02 533.12 750.68

0.25

168.01

195.23 246.08 310.04 400.83 581.47

0.5

168.01

179.75 203.86 233.67 270.67 358.79

0.75

168.01

172.06 179.84 189.00 199.06 212.71

1

168.01

168.37 169.12 170.14 171.26 171.83

0.6 0.7 0.8 0.9 1

SİMETRİK

Burada hy yanal desteğin I kesitinin üst başlığından düşey mesafesini, Ly sol mesnede yatay
mesafesini, β ise yanal desteğin yay sabitini göstermektedir.

Şekil 3. Yanal desteksiz basit kirişin tekil yük etkisindeki yanal burkulmuş hali
Şekil 3’te yanal desteksiz basit bir kirişin tekil yük etkisindeki yanal burkulmuş hali
gösterilmektedir. Şekil 4~5’te ise kiriş ortasında üst başlığa konulan ve yay sabitleri farklı iki
yanal destek için kirişin yanal burkulmuş halleri verilmektedir. Destek yay sabiti arttıkça
yanal burkulma meydana getiren tekil yük değerinin arttığı Şekil 6’daki eğrilerden
görülmektedir.
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Şekil 4. Yanal desteklenmiş basit kirişin tekil yük etkisindeki yanal burkulması

Şekil 5. Yanal desteklenmiş basit kirişin ikinci yanal burkulma modu

733.91 kN

2280 kN/m

Şekil 6. Tekil yük etkisindeki basit kirişte yanal desteğin yay sabitine göre yanalburkulma
yükü ve ideal yay sabitinin belirlenmesi (destek açıklık ortası ve üst başlıkta)
Şekil 6’da da gösterildiği gibi yanal destek yay sabiti artırıldıkça yanal burkulma yükü
artmaktadır. Yay sabiti 3000 kN/m iken elde edilen yanal burkulma yükü 830 kN civarında
olmakla birlikte, yay sabiti artırıldıkça bu değer azalarak kirişin ikinci yanal burkulma
moduna karşılık gelen 733.91 kN değerine inmektedir. Bu durumda yay sabiti değeri 3600
kN/m olduğu görülmektedir. Ancak aynı yük değerinin 2280 kN/m yay sabiti için de elde
edilebileceği şekil yardımı ile anlaşılmaktadır. Bu durumda sisteme eklenecek ideal yay sabiti
2280 kN/m olarak elde edilmektedir. Yay sabitini bu değerden fazla artırmak gereksizdir. Bu
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belirtilen değerler yeterli destek yay sabiti değerleridir. Üst başlığa konulması yeterli olan yay
sabiti en küçüktür. Üst başlığa konulmasının en etkili olduğu buradan da anlaşılmaktadır.
2. Tekil Yük Etkisindeki Konsol Kiriş
Tekil yük etkisindeki konsol kirişte yanal desteklerin yanal burkulmaya etkisini incelemek
için 6 m uzunluğunda IPE 400 kesitli çelik kiriş kullanılmıştır. Önceki örnekten farklı olarak
konsol kirişin seçilen bir kesitinde ya sadece üst başlığına tek destek ya da biri alt diğeri üst
başlığa olmak üzere birlikte eşit yay sabitli iki destek eklenmiştir (Şekil 7). Desteklerin yay
sabiti ve konsol kirişe uygulandığı kesitin mesnetten uzaklığı değiştirilerek yanal burkulma
yüküne etkisi belirlenmiştir. Desteğin yay sabitinin çok büyük olduğu rijit destek halinde üst
başlığa tek destek konulmasına ait sonuçlar Tablo 3’te, her iki başlığa destek konulmasına ait
sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir.
P

Üstten görünüş
Ly

Şekil 7. Konsol kiriş için yanal destek modelleri
Tablo 3. Rijit yanal destekli kirişin yanal burkulma yükleri (destek üst başlıkta)
Ly

0.25L

0.5L

0.75L

L

Pkr (kN)

65.60

71.17

84.96

97.60

Tablo 4. Rijit yanal destekli kirişin yanal burkulma yükleri (destek alt ve üst başlıkta)
Ly

0.5L

0.6L

0.7L

0.8L

0.9L

L

Pkr (kN)

147.37

167.47

185.00

180.80

164.60

140.74

Sadece üst başlığın rijit olarak desteklenmesi durumunda Talo 3’ten görüleceği gibi desteğin
konulacağı en etkili kesit serbest ucudur. Üst ve alt başlıkların birlikte rijit olarak
desteklenmesi durumunda Tablo 4’ten görüleceği gibi desteğin konulacağı en etkili kesitin
mesnetten itibaren uzaklığı, kiriş uzunluğunun yaklaşık olarak 0.7 katıdır. Alt ve üst
başlıklarda eşit olarak kullanılan destek yay sabitinin rijit kabul edilecek kadar büyük
alınmadığı örneklerin sonuçlar Tablo 5’te ve Şekil 8’de gösterilmiştir.
Şekilde L’ yanal desteğin kiriş uzunluğundaki yerinin göstermektedir. Şekil 8’de yanal
desteğin yay sabiti artırıldıkça başlangıçta yanal burkulma yükünün hızlı bir şekilde arttığı,
daha sonra ise yay sabitinin artması ile yanal burkulma yükünün değişmediği görülmektedir.
Yanal burkulma yükünün değişmememye başladığı yay sabiti değeri desteklerin konulduğu
bütün kesitlerde yaklaşık olarak 3000 kN/m’dir. Bu yay sabiti değeri, uygulandığı kesitte
yeterli rijitliği vermektedir ve rijit destek olarak kabul edilebilir. Mesnetten itibaren
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0.667Luzaktaki kesite konulan destek halinde en büyük yanal burkulma yükü elde
edilmektedir. Mesnetten itibaren 0.667L uzaktaki kesite konulan 3000 kN/m yay sabitine
sahip yanal destek, yeterli etkiyi gösteren ideal destektir. Şekil 8’de desteğin serbest uç olan
1L mesafesinde olması ve 0.5L mesafesinde olması halleri için yanal burkulma yükü, rijit
kabul edilen 7000 kN/m’lik yay sabiti desteğin 0.5L uzaklıkta kullanılması hali, yarı
uzunluktaki konsol kirişin yanal burkulması gibidir. 7000 kN/m’lik yay sabiti desteğin 1L
uzaklıkta (uçta) kullanılması hali, iki ucu yanal olarak rijit destekli olan bir ucu ankastre diğer
ucu serbest kirişin yanal burkulması gibidir. Şekil 8’de bu iki durumda yanal burkulma
yükünün eşit olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Yanal destek yay sabitine göre yanal burkulma yükleri [kN] (yanal destek alt ve üst başlıkta)
Ly
(kN/m)

0.5 L

0.667 L

0.833 L

L

0

52.50

52.50

52.50

52.50

1000

94.70

128.15

138.56

129.09

2000

114.27

164.89

153.02

134.69

3000

124.68

181.66

157.87

136.69

4000

130.60

183.93

160.22

137.67

5000

134.20

184.51

161.55

138.29

6000

136.60

184.82

162.80

138.69

7000

138.00

184.95

162.80

138.96

Şekil 8. Desteğin alt ve üst başlıkta olması durumunda yanal burkulma yükleri (kN)
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BULGULAR
Yapılan çalışmada, tekil yük etkisindeki basit kiriş için, yanal destek kiriş uzunluğunun orta
noktasına ve üst başlığa yerleştirildiğinde yanal burkulma yükü önemli ölçüde artmakta, yanal
destek, bu noktadan uzaklaştırıldığında ise yanal burkulma yükü daha fazla artmamakta ve
giderek desteklenmemiş kirişin yanal burkulma yüküne yaklaşmaktadır. Destek, alt başlığa
veya alt başlığa yakın bölgelere yerleştirildiğinde ise yanal burkulma yükü destek yay
sabitinin artması ile pek de artmamaktadır. Üst başlığa yerleştirilen yanal desteğin yay sabiti
artırıldıkça yanal burkulma yükündeki artım, yani eğim giderek azalmaktadır. Üst başlığa
yerleştirilen desteğin belli bir yay sabitinden sonra etkisi olmamaktadır. Yay desteği artık
kiriş kesitini rijit şekilde tutabilmektedir. Çalışmada ayrıca, destek açıklık ortası dışında bir
kesite yerleştirilmesi halinde, kritik yanal burkulma yükü desteğin açıklık ortasına
yerleştirilmesi durumuna göre azalmakta ve yanal destek sağlayan yayın ideal yay sabiti
değerleri benzer düşüncelerle hesaplandığında gerekli olan yay sabitinin arttığı
gözlenmektedir. Yine çalışmada ucundan tekil yük etkisindeki konsol kiriş için, destek sadece
üst başlığa yerleştirilmesi durumunda desteğin etkili olduğu konum kiriş uç noktası ve üst
başlık olmaktadır. Destek alt ve üst başlığa aynı anda yerleştirildiğinde ise desteğin ideal
konumu yer değiştirmekte ve kirişin mesnetten itibaren yaklaşık 0.7L mesafesine gelmektedir.
Aynı örnekte, destek yay sabiti artırıldıkça desteğin alt başlığa ve üst başlığa beraber
uygulanmalarında, desteğin kiriş yarısına ve kiriş boş ucuna yerleştirilmesi aynı etkiyi
göstermektedir. Bu durum elemanın yükleme ve mesnetlenme durumu yanında nasıl
desteklendiğinin de önemli olduğunu göstermektedir.
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DÜZENSİZ KAFES (LATİS) İÇİNDE TEMEL, DİPOL VE VORTEKS
SOLİTONLAR
Mahmut Bağcı, İlkay Bakırtaş, Nalan Antar
İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Maslak 34469, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT
Fundamental, dipole and vortex solitons are obtained for the two-dimensional nonlinear
Schrödinger (NLS) equation with defect lattices. The first nonlinear semi infinite band-gap
structures for defect lattices are investigated. Then the nonlinear stability of these solitons are
investigated by using direct simulations of the NLS equation. It is shown that the nonlinear
stability results of fundamental solitons are in good agreement with Vakhitov-Kolokolov
(VK) stability criterions.
ÖZET
Bu çalışmada, düzensiz kafes yapıları (latis) içindeki lokalize dalgaların (temel, dipol ve
vorteks solitonların) birinci doğrusal olmayan (nonlinear) bant yapıları ve kararlılıkları
(stabiliteleri) incelenmiştir. Çalışmada, sınır düzensizliği (edge dislocation) ve boşluk
düzensizliği (vacancy defect) içeren potansiyel içindeki solitonların varlığı incelenmiştir.
Solitonların doğrusal olmayan kararlılığı sayısal yöntemlerle incelenmiş ve elde edilen
sonuçların Vakhitov – Kolokolov (VK) kararlılık kriterlerine uygunluğu gösterilmiştir.
1.GİRİŞ
Fizik ve Matematikte, doğrusal olmayan (nonlinear) dalgalar, optik, akışkanlar dinamiği veya
plazma fiziği gibi alanlarda geniş olarak yer tutan önemli bir konudur. Doğrusal olmayan
dalga problemlerinin çözümleri farklı özellikler taşır. Bu çözümler kararlı lokalize dalgalar
(soliton) veya sönümlü dalgalar olabilir.
Son yıllarda, düzenli (kristal veya yarı kristal) [7] potansiyeller kullanılarak elde edilen temel
dipol ve çoklu (vorteks) solitonlarla ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmıştır [1,3]. Fakat
düzensizlik içeren potansiyellerle ilgili çok az sayıda çalışma vardır [4,5]. Bu çalışmada,
düzensizlik içeren potansiyeller içerisinde elde edilen lokalize dalgaların (temel, dipol ve
vorteks solitonların) özellikleri incelenmiştir.
Çalışmada kullanılan fiziksel sistemin yönetici modeli, bir potansiyel içeren NLS (Nonlinear
Schrödinger) denklemi olarak verilmiştir. Bu denklem
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iu z  u  u u  V  x, y  u  0
2

(1)

şeklindedir. Burada V  x, y  dış (external) potansiyeli göstermektedir.
Bu çalışmada kullanılan potansiyelleri elde etmek için kullanılan genel form
V
V  x, y   02
N

N 1

e

2
 
ikn . x  i n  x , y 

(2)

N 0

ile verilmektedir.
Çalışmada kullanılan potansiyeller ve matematiksel ifadeleri aşağıdaki şekildedir.
i.

Sınır düzensizliği (edge dislocation) içeren potansiyel
V  x, y  

2
V0
 2 cos  k x x    x, y    2 cos  k y y   1

25 

(3a)

burada   x, y  faz fonksiyonu
  x, y  

3
 y
 tan 1  
2
x

(3b)

olarak tanımlanır.
ii.

Boşluk düzensizliği (vacancy defect) içeren potansiyel
V  x, y  

2
V0 
,
2 cos  k x x   2 cos  k y y   ei  x y  

25

(4a)

burada   x, y  faz fonksiyonu
 y  y0 
1  y  y0 
  tan 

 x 
 x 

  x, y   tan 1 

(4b)

olarak tanımlanır [4].
Bu potansiyellere ait üstten görünüşler aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 1.1: (a) Periyodik potansiyel, (b) Sınır düzensizliği içeren potansiyel, (c) Boşluk
düzensizliği içeren potansiyelin üstten görünüşü.
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2. SAYISAL YÖNTEM

Çalışmada, NLS denkleminin soliton çözümlerini elde etmek için Ablowitz ve
Musslimani’nin ortaya koyduğu SR (Spectral Renormalization) yöntemi kullanılmıştır [6].
NLS denklemi için SR yönteminde kullanılan Gaussian başlangıç koşulu aşağıdaki şekildedir.
M 1

w0  x, y, 0    e

2
2
 A  x  xn    y  yn    i n



n 0

(5)

Burada xn , yn solitonların yerini,  n faz farkını, M soliton sayısını belirlemek için kullanılır.
A değeri solitonu belirlenen yere odaklamak ve yakınsaklığı sağlamak için kullanılır.
Ele alınan potansiyellerin birinci doğrusal olmayan bant yapısı SR metoduyla incelenmiş ve
bu bant yapıları arasındaki farklılıklar grafikle gösterilmiştir (Şekil 2.1).

Şekil 2.1: Periyodik (sürekli çizgi), sınır düzensizliği içeren (kesikli çizgi) ve boşluk
düzensizliği içeren (kesik ve noktalı çizgi) potansiyelin birinci doğrusal olmayan yarı sonsuz
bant yapıları.

Şekil 2.1’den görüldüğü gibi periyodik latis içinde düzensizlik yaratıldığında birinci doğrusal
olmayan bant aralığı daralmaktadır.
3.DÜZENSİZ POTANSİYEL İÇİNDE SOLİTONLAR

Bu bölümde boşluk düzensizliği ve sınır düzensizliği içeren potansiyel içinde temel, dipol ve
vorteks solitonların varlığı gösterilmiştir. Aksi belirtilmedikçe her bir durum için V0  12.5 ,
  1 olarak alınmıştır.
3.1 Temel Solitonlar
Temel durum için başlangıç koşulunda xn  0 , yn  0 ,  n  0 ve M=1 olarak alınmıştır. Sınır
düzensizliği içeren potansiyel için merkeze odaklanan temel soliton Şekil 3.1’de, boşluk
düzensizliği içeren potansiyel için temel soliton Şekil 3.2’de gösterilmiştir.
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Şekil 3.1: Sınır düzensizliği içeren potansiyelin merkezine odaklanan temel solitonun (a)
Karşıdan görünüşü, (b) Üstten görünüşü.

Şekil 3.2: Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin merkezine odaklanan temel solitonun (a)
Karşıdan görünüşü, (b) Üstten görünüşü.
3.2 Dipol Solitonlar

Düzensiz potansiyel içinde dipol soliton elde etmek için xn  r cos  n , yn  r sin  n ,  n  n
ve M=2 olarak alınmıştır.
Dipol solitonları sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklamak için
r  3 / 2 (Şekil 3.3), maksimumlarına odaklamak için r  5 / 2 (Şekil 3.4) olarak alınmıştır.

Şekil 3.3: Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dipol
solitonların (a) Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.
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Şekil 3.4: Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklanan dipol
solitonların (a) Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.

Dipol solitonları boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklamak için
r   (Şekil 3.5), maksimumlarına odaklamak için r  2 (Şekil 3.6) olarak alınmıştır.

Şekil 3.5: Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dipol
solitonların (a) Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.

Şekil 3.6: Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklanan dipol
solitonların (a) Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.
3.3 Vorteks Solitonlar

Sınır düzensizliği içeren potansiyel simetrik bir şekle sahip olmadığından vorteks yapısı
incelenirken potansiyel üzerine üç soliton odaklanmıştır. Üç solitonlu vorteksi potansiyelin
yerel minimumlarına odaklamak için başlangıç koşulları x0   x2  3 / 2 , x1  0 ,
y0  y2  0 , y1  2 olarak alınmıştır (Şekil 3.7).
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Üç solitonlu vorteksi sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklarken
başlangıç koşulunda x0   x1  2.75 , x2  0 , y0  y1  y2  2 olarak alınmıştır (Şekil 3.8).
Boşluk düzensizliği içeren potansiyel için vorteks yapıları incelenirken potansiyel üzerine
dört soliton odaklanmıştır. Dört solitonlu vorteksi potansiyelin yerel minimumlarına
odaklarken başlangıç koşulunda xn  r cos  n , yn  r sin  n ,  n  n / 2 , r   olarak
alınmıştır (Şekil 3.9).
Dört solitonlu vorteksi boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına
odaklamak için başlangıç koşulları xn  r cos  n , yn  r sin  n ,  n  n / 2   / 4 , r  0.96
olarak alınmıştır (Şekil 3.10).

Şekil 3.7: Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan vorteksin (a)
Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.

Şekil 3.8: Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklanan vorteksin
(a) Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.
4. KARARLILIK ANALİZİ

Lokalize dalgaların (solitonların) doğrusal olmayan kararlılığı incelenirken NLS
denklemindeki türevler (uxx ve uyy) sonlu farklar yöntemiyle doğrudan çözülmüş ve solitonlar
dördüncü dereceden Runge-Kutta yöntemiyle ilerletilerek soliton kararlılığının sayısal analizi
yapılmıştır [1,3]. Kayma nedeniyle oluşan kararlılık bozulmalarını incelemek amacıyla,
soliton ilerlerken ağırlık merkezinin (CM) yerindeki değişimler görüntülenmiştir. Solitonun
ağırlık merkezi
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Şekil 3.9: Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan vorteksin
(a) Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.

Şekil 3.10: Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklanan
vorteksin (a) Karşıdan görünüşü, (b) Faz yapısı, (c) Üstten görünüşü.
 

CM 

1
2
 x  iy  u dxdy


P  

(6)

ile verilir.
Ele alınan potansiyeller için temel, dipol ve vorteks solitonlar, kafesin maksimum ve
minimum noktalarında elde edilmiş ve elde edilen bu solitonların doğrusal olmayan kararlılık
analizleri yapılmıştır. Dipol ve vorteks solitonların faz yapılarındaki değişimi görmek için faz
yapıları da ayrıca görüntülenmiştir.
4.1 Temel Solitonların Doğrusal Olmayan Kararlılığı

Güç-Özdeğer analizi temel solitonların doğrusal olmayan kararlılığının incelenmesinde
önemli bir yer tutmaktadır. Vakhitov-Kolokolov (VK) kararlılık kriterlerine göre solitonun
kararlı olabilmesi için soliton gücünün (P), özdeğer (µ) arttıkça azalması (eğimin negatif
olması) ve soliton gücünün kritik değer (Pc) olan 11.7’den küçük olması gerekir [8]. Soliton
gücü
 

P



2

u  x, y  dxdy

 

(7)

ile verilir.
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Temel solitonlar için V0  12.5 olması durumunda elde edilen Güç-Özdeğer analizi Şekil
4.1’de gösterilmiştir.
Önceki kısımda elde edilen temel solitonların doğrusal olmayan kararlılıkları incelenmiştir.
Her bir potansiyel için ele alınan temel solitonun maksimum genlik değeri ve solitonun
ağırlık merkezinin yeri küçük değişimler göstermektedir. Bu durum temel solitonun her iki
potansiyel için kararlı olduğunu göstermektedir. Şekil 4.1 incelendiğinde   1 iken her iki
potansiyel için eğimin negatif ve kritik güç değerinden daha küçük olduğu görülür. Elde
edilen sonuçlar VK kararlılık kriterleri ile uyum içindedir.
4.2 Dipol Solitonların Doğrusal Olmayan Kararlılığı
Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dipol solitonun
kararlılığı Şekil 4.2’de ele alınmıştır.

Şekil 4.1: Düzensizliğin olmadığı durumda (sürekli çizgi), sınır düzensizliğinin varlığında
(kesikli çizgi), boşluk düzensizliğinin varlığında (kesik ve noktalı çizgi) Güç–Özdeğer grafiği.
Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dipolün en büyük
genlik değeri büyük farklılıklar göstermese de ağırlık merkezinin yeri değişmiştir (Şekil 4.2).
Kaymaya bağlı kararsızlık durumu oluşmuştur.
Benzer şekilde sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklanan dipolün
kararlılık analizi yapılmış ve en büyük genlik değeri sınırlı ilerleme sonucunda büyük
farklılıklar göstermiştir. Odaklanmaya bağlı kararsızlık oluşmuştur.
Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dipol solitonların
kararlılığı incelenmiştir (Şekil 4.3).
Şekil 4.3’ten görüldüğü gibi en büyük genlik değeri ve ağırlık merkezinin yeri küçük
değişimler göstermiş, faz yapısı korunmuştur. Bu durum ele alınan dipol yapının bu
parametrelere göre kararlı olduğunu göstermektedir.

Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklanan dipolün kararlılık
analizi yapılmış ve en büyük genlik değeri sınırlı ilerleme sonucunda büyük farklılıklar
göstermiştir. Odaklanmaya bağlı kararsızlık oluşmuştur.
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Şekil 4.2: Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dipol
solitonların ilerlemesi sonucunda elde edilen (a) En büyük genlik değeri, (b) Solitonun ağırlık
merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonların faz yapısı, (d) Solitonların
ilerletildikten sonra (z=30) üstten görünüşü.

Şekil 4.3: Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dipol
solitonların ilerlemesi sonucunda elde edilen (a) En büyük genlik değeri, (b) Solitonun ağırlık
merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonların faz yapısı, (d) Solitonların
ilerletildikten sonra (z=20) üstten görünüşü.
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4.3 Vorteks Solitonların Doğrusal Olmayan Kararlılığı
Bu bölümde sınır düzensizliği içeren potansiyel için üç solitonlu vorteks yapıların ve boşluk
düzensizliği içeren potansiyeller için dört solitonlu vorteks yapıların doğrusal olmayan
kararlılığı incelenmiştir.
Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan vorteksin kararlılığı
incelenmiştir (Şekil 4.4).
Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan vorteksin en büyük
genlik değeri büyük farklılıklar göstermese de ağırlık merkezinin yeri değişmiş ve faz yapısı
dağılmıştır (Şekil 4.4). Kaymaya bağlı kararsızlık durumu oluşmuştur.

Şekil 4.4: Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan vorteks
solitonların ilerlemesi sonucunda elde edilen (a) En büyük genlik değeri, (b) Solitonun ağırlık
merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonların faz yapısı, (d) Solitonların
ilerletildikten sonra (z=20) üstten görünüşü.

Sınır düzensizliği içeren potansiyelin yerel maksimumlarına odaklanan vorteks için yapılan
kararlılık analizinde en büyük genlik değeri sınırlı ilerleme sonucunda büyük farklılıklar
göstermiştir. Odaklanmaya bağlı kararsızlık oluşmuştur.
Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan dört solitonlu vorteks
yapıların doğrusal olmayan kararlılığı incelenmiştir (Şekil 4.5).
Yerel minimumlara odaklanan vorteks için en büyük genlik değeri büyük değişimler
göstermiş ve faz yapısı dağılmıştır, bu yapı kararsızdır (Şekil 4.5). Yerel maksimumlara
odaklanan vorteks için yapılan kararlılık analizinde odaklanmaya bağlı kararsızlık oluştuğu
görülmüştür.
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Şekil 4.5: Boşluk düzensizliği içeren potansiyelin yerel minimumlarına odaklanan vorteks
solitonların ilerlemesi sonucunda elde edilen (a) En büyük genlik değeri, (b) Solitonun ağırlık
merkezinin yayılma uzaklığına göre değişimi, (c) Solitonların faz yapısı, (d) Solitonların
ilerletildikten sonra (z=5) üstten görünüşü.
5. SONUÇ

Bu çalışmada düzensiz potansiyel içinde temel, dipol ve vorteks solitonlar incelenmiştir.
Potansiyel içerisinde düzensizlik yaratıldığında birinci doğrusal olmayan bant yapısının
daraldığı görülmüştür. Düzensizlik içeren potansiyellerin varlığında temel, dipol ve vorteks
soliton yapılarının elde edilebileceği gösterilmiştir.
Uygun koşullar altında soliton yapılarının düzensiz potansiyel içinde kararlı olabilecekleri
gösterilmiştir. Boşluk düzensizliği içeren potansiyel için kararlı temel ve dipol soliton yapıları
elde edilmiştir. Sınır düzensizliği içeren potansiyel için kararlı temel ve dipol solitonlar elde
edilmiş fakat kararlı vorteks yapısı bulunamamıştır.
Temel solitonlar için elde edilen doğrusal olmayan kararlılık analizlerinin VakhitovKolokolov (VK) kararlılık kriterleri ile uyum içinde olduğu gösterilmiştir.
Sınır düzensizliği içeren potansiyelde kararlı soliton elde etmenin, boşluk düzensizliğine göre
çok daha zor olduğu görülmüştür.
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ABSTRACT
In this work, the existence and stability of optical solitons in cubic-quintic media on periodic
and certain type of quasicrystal lattices (Penrose-5 and Penrose-7) are investigated. The
governing equation for the physical model that has been used in this study is the cubic-quintic
nonlinear Schrödinger (CQNLS) equation with an external potential in (2+1)D space. For the
numerical solution, a Fourier iteration method, namely the spectral renormalization method is
employed. In a certain parameter regime of the potential depth and the propagation constant,
solitons are obtained for periodic and Penrose type quasicrystal potentials for different self
focusing and/or self defocusing cases. Finally, the linear and nonlinear stability properties of
the obtained solitons are investigated.
ÖZET
Bu çalışmada periyodik ve bazı yarı kristal (Penrose-5 ve Penrose-7) kafesler üzerinde optik
solitonların varlığı ve kararlılığı incelenmiştir. Kullanılan fiziksel modeli ifade eden denklem
(2+1) boyutlu kübik-kuintik, doğrusal olmayan, dış potansiyelli Schrödinger (KKNLS)
denklemidir. Denklemin sayısal çözümü için temelde bir Fourier yineleme yöntemi olan
spektral renormalleştirme yöntemi kullanılmıştır. Potansiyel derinliği ve yayılma sabiti
parametrelerinin belli değerleri için farklı odaklanma veya odaktan sapma durumlarında
periyodik ve yarı kristal kafesler üzerinde solitonlar elde edilmiştir. Daha sonra, bu
solitonların doğrusal ve doğrusal olmayan kararlılık özellikleri incelenmiştir.
GİRİŞ
Solitonlar doğada bulunan doğrusal olmayan dalga yapılarıdır. Doğrusal olmayan optikte,
lokalize yalnız dalgalar genelde soliton diye adlandırılır ve bunların homojen veya periyodik
sistemlerdeki varlığı deneysel olarak gösterilmiştir. Geçmiş yıllarda Kerr ortamında optik
kafes solitonları iyice analiz edilmiş ve bunların kendine odaklanma ya da kırılma yüzünden
çökmeye uğradıkları gösterilmiştir [1].
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Bu çalışmada periyodik ve bazı yarı kristal (Penrose-5 ve Penrose-7) kafesler üzerinde optik
solitonların varlığı ve kararlılığı incelenecektir. Kullanılan fiziksel modeli ifade eden (2+1)
boyutlu kübik-kuintik, doğrusal olmayan, dış potansiyelli Schrödinger (KKNLS) denklemidir

iuz  uxx  u yy   | u |2 u   | u |4 u  Vu  0 .

(1)

KKNLS denkleminin sayısal çözümü spektral yöntemlerle bulunacaktır. İncelenecek
potansiyeller aşağıdaki yapıdadır

V
VN ( x, y )  02
N

N 1 i ( x cos 2 n  y cos 2 n )
N
N

e

2

.

(2)

n 0

Burada N  4 , N  5 ve N  7 durumlarına karşı gelen periyodik ve yarı kristal kafesler ele
alınacaktır. Özel olarak N  5 ve N  7 yarı kristallerine Penrose tipi kafesler denmektedir.
(1) denkleminin sayısal çözümü için bir Fourier yineleme yöntemi olan spektral
renormalleştirme yöntemi kullanılacaktır.
Bu çalışmada periyodik ve yarı kristal kafesler üzerinde temel solitonların sayısal varlığı
gösterilip farklı  ,  ve V0 parametreleri için bant-yarık yapıları bulunacaktır.
YÖNTEM
Spektral renormalleştirme yöntemi temelde bir Fourier yineleme yöntemidir. Bu fikri
Petviashvili ortaya atmıştır [2]. Bu çalışmada yöntem, KKNLS denklemi için değiştirilmiştir.
(2+1) boyutlu, kübik-kuintik, doğrusal olmayan, dış potansiyelli Schrödinger denklemini ele
alalım

iuz ( x, y, z )  u xx ( x, y, z )  u yy ( x, y, z )   | u ( x, y, z ) |2 u( x, y, z )
  | u( x, y, z) |4 u( x, y, z)  V ( x, y)u( x, y, z)  0.

(3)

f gerçel değerli bir fonksiyon olmak üzere u( x, y, z )  f ( x, y)ei z çözüm önerisi (3)
denklemine yazılırsa

 f  f xx  f yy   f 3   f 5  Vf  0

(4)

elde edilir. (4) denklemine Fourier dönüşümü uygulanırsa

 fˆ  (kx2  k y2 ) fˆ   F ( f 3 )   F ( f 5 )  F (Vf )  0

(5)

elde edilir. (5) denklemi fˆ için çözülürse
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3
5
ˆf   F ( f )   F ( f )  F (Vf )
  k x2  k y2

(6)

bulunur. Burada  sıfırdan farklı bir sabit olmak üzere f ( x, y)   w( x, y) dönüşümü yapılırsa

 2 F ( w3 )   4 F ( w5 )  F (Vw)
wˆ 
  k x2  k y2

(7)

elde edilir. İndislendirildiği zaman (7) denklemi, w 'yi bulmak için bir yinelemeli yöntemde
kullanılabilir. Bu bağlamda ŵ aşağıdaki yineleme bağıntısıyla hesaplanabilir:

 2 F ( wn3 )   4 F ( wn5 )  F (Vwn )
wˆ n1 
, n N
  k x2  k y2

(8)

Başlangıç koşulu olarak Gauss tipi fonksiyon

w0  e(( x x0 )

2

 ( y  y0 )2 )

(9)

alınmıştır ve durma kriterleri | wˆ n  wˆ n1 | 1012 olması ve elde edilen ŵ 'nın (7) denklemini
106 'dan daha küçük bir mutlak hatayla sağlaması olarak seçilmiştir. Burada x0 ve

y0 değerleri başlangıç koşulunun konumunu belirlemektedir. Başlangıç koşulunu kafesin
(merkezindeki) maksimumuna yerleştirmek için x0  y0  0 alınmalıdır.
(8) yineleme yönteminde  parametresinin bulunması gerekmektedir. Bu amaçla (7)
denklemi ŵ* ile çarpılırsa,  parametresini yöneten denklem aşağıdaki şekilde verilebilir.

(  kx2  k y2 )wˆ   2 F (w3 )   4 F (w5 )  F (Vw) .

(10)

Son olarak (10) denklemi integre edilir

 4    F (w5 )wˆ *dk   2    F (w3 )wˆ *dk    [F (Vw)  (  k x2  k y2 )wˆ ]wˆ *dk  0 .

(11)

Yukarıdaki ifade, P( )  a 4  b 2  c  0 şeklinde dördüncü derece bir polinomdan başka
bir şey değildir.  , bu denklemden kolaylıkla aşağıdaki formül kullanılarak analitik olarak
elde edilebilir.
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a     F ( w5 ) wˆ *dk
b     F ( w3 ) wˆ *dk

(12)

c    [F (Vw)  (   k x2  k y2 ) wˆ ]wˆ *dk

olmak üzere

b  b2  4ac
 
.
2a
2
1;2

(13)

ŵ , (8) denkleminden her adımda  'yı hesaplamak için (13) denklemi kullanılarak elde
edildikten sonra istenen soliton f ( x, y)   w( x, y)   F 1 (wˆ ) olarak elde edilir.
TEMEL SOLİTON ÇÖZÜMLER
Bu çalışmada farklı  ve  değerlerine karşı gelen odaklanma ve odaktan sapma
durumlarında kafes maksimumunda elde edilen temel solitonlar ele alınmıştır.
A.

Kübik odaklanma, kuintik odaktan sapma (   0 ,   0 )

  1 ve   0,1 seçimiyle elde edilen solitonlar incelenmiştir.
N  4 periyodik potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde soliton elde edilememiştir;
V0  2 'de  [1,1 ; 1, 4] için, V0  3 'te  [1,8 ; 2, 2] için ve V0  4 'te  [2,6 ; 3] için
soliton elde edilmiştir. (bkz. Şekil 1)
N  5 Penrose-5 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde soliton elde edilememiştir;
V0  2 'de  [0,7 ; 1, 4] için, V0  3 'te  [1,1 ; 2, 2] için ve
V0  4 'te  [1,7 ; 3] için
soliton elde edilmiştir.
N  7 Penrose-7 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde soliton elde edilememiştir;
V0  2 'de  [0,6 ; 1, 4] için, V0  3 'te  [1,1 ; 2, 2] için ve V0  4 'te  [1,7 ; 3] için
soliton elde edilmiştir.
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Şekil 1: Kübik odaklanma, kuintik odaktan sapma durumunda N  4 , V0  4 ,   3 için elde
edilen soliton (a) ve potansiyelle birlikte kontur grafiği (b).
Periyodik potansiyelde yarık bölgeleri farklı potansiyel derinlikleri için neredeyse aynı
genişlikte ve ayrıkken Penrose potansiyellerinde bazı kesimlerde örtüşmekte ve potansiyel
derinliği arttıkça hafiften genişlemektedir. Ayrıca, Penrose-5 ve Penrose-7 potansiyelleri için
bulunan yarık bölgeleri neredeyse aynıdır.
Ayrıca, V0  4 potansiyel derinliğinde bazı yayılma sabitlerine iki farklı soliton karşı
gelmektedir. Bunlar periyodik potansiyelde  [2,8 ; 3] ve Penrose potansiyellerde
 [2,7 ; 3] değerleri için gözlenmiştir. Başka bir deyişle, aynı yayılma sabiti için farklı
güçlere sahip soliton çiftleri vardır. Bu soliton çiftlerine bir örnek Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2: Kübik odaklanma, kuintik odaktan sapma durumunda V0  4 ,   3 için bulunan
soliton çifti. (Soldaki: P  9,0736 , f maks  2,1496 . Sağdaki: P  40, 4428 , f maks  3,1999 .)
B.

Kübik odaktan sapma, kuintik odaklanma (   0 ,   0 )

  1 ve   1 seçimiyle elde edilen solitonlar incelenmiştir.
N  4 periyodik potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0, 6 için,
V0  2 'de
  1,1 için, V0  3 'te   1,8 için ve V0  4 'te   2, 6 için soliton elde edilmiştir.
N  5 Penrose-5 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0, 6 için,
  0, 7 için, V0  3 'te   1 için ve V0  4 'te   1,5 için soliton elde edilmiştir.

V0  2 'de

N  7 Penrose-7 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0, 6 için,
V0  2 'de
  0, 6 için, V0  3 'te   0,9 için ve V0  4 'te   1,5 için soliton elde edilmiştir.
Kübik odaklanma, kuintik odaktan sapma durumunda olduğu gibi bu durumda da bazı
yayılma sabitlerine iki farklı soliton karşı gelmektedir. Bu soliton çiftleri Penrose-5
potansiyelinde V0  3 potansiyel derinliğinde   1 için, V0  4 'te  [1,5 ; 1,6] için;
V0  4 'te
Penrose-7 potansiyelinde ise V0  3 potansiyel derinliğinde  [0,9 ; 1] için,
 [1,5 ; 1,6] için gözlenmiştir.
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C.

Kübik odaklanma, kuintik odaklanma (   0 ,   0 )

  1 ve   0,1 seçimiyle elde edilen solitonlar incelenmiştir.
N  4 periyodik potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0, 7 için,
V0  2 'de
  1,1 için, V0  3 'te   1,8 için ve V0  4 'te   2, 6 için soliton elde edilmiştir.
N  5 Penrose-5 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0,5 için,
V0  2 'de
  0, 7 için, V0  3 'te   1,1 için ve V0  4 'te   1, 7 için soliton elde edilmiştir. (bkz.
Şekil 3)
N  7 Penrose-7 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0,5 için,
V0  2 'de
  0, 6 için, V0  3 'te   1,1 için ve V0  4 'te   1, 7 için soliton elde edilmiştir.

Şekil 3: Kübik odaklanma, kuintik odaklanma durumunda N  5 , V0  1 ,   3 için
elde edilen soliton (a) ve potansiyelle birlikte kontur grafiği (b).
Bu durum için yarık bölgeleri yarı sonsuz aralıklar gibi gözükse de, belli bir yerden sonra
solitonlar giderek daralmaya başlamaktadır (bkz. Şekil 3).
Ayrıca bu durumun tamamı için (13) denklemindeki ikinci  değeri ek bir soliton
üretmemektedir.
D.

Kuintik odaklanma (   0 ,   0 )

  0 ve   1 seçimiyle elde edilen solitonlar incelenmiştir. Bu seçimle birlikte (1)
denklemindeki kübik terim düştüğünden,  'nın hesabı aşağıdaki şekilde değişmiştir

1;2   4

c
.
a

(14)

N  4 periyodik potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0, 6 için,
V0  2 'de
  1,1 için, V0  3 'te   1,8 için ve V0  4 'te   2, 6 için soliton elde edilmiştir.
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N  5 Penrose-5 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0,5 için,
V0  2 'de
  0, 7 için, V0  3 'te   1,1 için ve V0  4 'te   1, 7 için soliton elde edilmiştir.

V0  2 'de
N  7 Penrose-7 potansiyelinde, V0  1 potansiyel derinliğinde   0,5 için,
  0, 6 için, V0  3 'te   1,1 için ve V0  4 'te   1, 7 için soliton elde edilmiştir. (bkz.
Şekil 4)

Şekil 4: Kuintik odaklanma durumunda N  7 , V0  2 ,   3 için elde edilen soliton (a) ve
potansiyelle birlikte kontur grafiği (b).
Bu durum için yarık bölgeleri yarı sonsuz aralıklar gibi gözükse de, belli bir yerden sonra
solitonlar giderek daralmaya başlamaktadır (bkz. Şekil 4).
Ayrıca bu durumun tamamı için (14) denklemindeki ikinci  değeri aynı solitonları
üretmektedir.
E.

Kuintik odaktan sapma (   0 ,   0 )

  0 ve   1 seçimiyle elde edilen solitonlar incelenmiştir. Bu seçimle birlikte (1)
denklemindeki kübik terim düştüğünden,  (14)'teki formülden hesaplanmıştır.
N  4 periyodik potansiyelinde soliton elde edilememiştir.

N  5 Penrose-5 potansiyelinde, V0  1 ve V0  2 potansiyel derinliklerinde soliton elde
edilememiştir; V0  3 'te   1 için ve V0  4 'te  [1,5 ; 1,6] için soliton elde edilmiştir.

N  7 Penrose-7 potansiyelinde V0  1 ve V0  2 potansiyel derinliklerinde soliton elde
edilememiştir; V0  3 'te  [0,7 ; 1,0] için ve V0  4 'te  [0,9 ; 1,6] için soliton elde
edilmiştir.
F.

Kübik odaktan sapma, kuintik odaktan sapma (   0 ,   0 )

  1 ve   1 olarak alınmış ve hiçbir soliton elde edilememiştir.
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KARARLILIK İNCELEMESİ
Çalışmada elde edilen solitonların kararlılıkları iki şekilde incelenmiştir:
1.
Güç

Güç Analizi

P







 

(15)

| f ( x, y) |2 dxdy

olarak tanımlanmak üzere Vakhitov-Kolokolov kararlılık kriteri [3] olarak da bilinen eğim
koşulu

dP
0
d

(16)

sağlanmazsa, bu bir odaklanma kararsızlığına yol açar. Bunu tespit etmek için elde edilen
solitonların yayılma sabiti - güç grafikleri çizilmiştir.
2.
Doğrudan Benzetim
Özdeğer problemiyle ilişkili spektral koşul sağlanmazsa, bu bir sürüklenme kararsızlığına yol
açar. [4] Bunu tespit etmek için soliton z ekseni boyunca ilerletilip solitonun konumunu ve
maksimum genliğini koruyup korumadığına bakılmıştır.
Kübik odaklanma, kuintik odaklanma (C) ve kuintik odaklanma (D) durumlarında yarık
bölgeleri yarı sonsuz aralıklar gibi gözükseler de, belli bir yerden sonra solitonlar giderek
daralmaktadır. Güç analizinde görülmüştür ki tam da bu noktalar solitonların kararsız olmaya
başladıkları yerlerdir.
Doğrudan benzetim sonucunda doğrusal olarak kararlı olan solitonun doğrusal olmayan
kararlılığa sahip olduğu, doğrusal olarak kararsız olan solitonun doğrusal olmayan kararlılığa
sahip olduğu ve doğrusal olarak kararsız olan solitonun doğrusal olmayan kararsızlığa sahip
olduğu durumlar gözlemlenmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada, dış potansiyelli KKNLS denkleminin çözümleri spektral renormalizasyon
yöntemiyle elde edilmiştir. Farklı  ve  değerlerine karşı gelen odaklanma ve odaktan
sapma durumlarında kafes maksimumunda elde edilen temel kafes solitonlarının bant-yarık
yapıları elde edilmiştir. N’yi artırmanın yarık genişliğini artırdığı gözlemlenmiştir. Kübik
odaktan sapma, kuintik odaklanma ve kübik odaklanma, kuintik odaktan sapma durumunda
soliton çiftlerinin mevcut olduğu görülmüştür. Kararlılık incelenmesi sonucunda doğrusal
olarak kararlı olan solitonun doğrusal olmayan kararlılığa sahip olduğu, doğrusal olarak
kararsız olan solitonun doğrusal olmayan kararlılığa sahip olduğu ve doğrusal olarak kararsız
olan solitonun doğrusal olmayan kararsızlığa sahip olduğu durumlar gözlemlenmiştir.
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AN INTEGRAL EQUATION APPROACH FOR THE SOLUTION OF THE
STOKES FLOW WITH HERMITE SURFACES
Kayhan Ata, Süleyman Karaca and Mehmet Sahin1
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ABSTRACT
An integral equation method has been developed to solve the three-dimensional Stokes flow
using a quadrilateral Hermite based function approach to the boundary integral method. The
numerical solutions are obtained by utilizing the boundary collocation method as well as the
continuous distribution of Stokeslets, which are the fundamental solutions of the steady
Stokes equations. The quadrilateral surface elements are based on the bi-cubic hermite
functions that allows the continuous variation of the surface normal vectors between
neighboring elements. The singular integrations are evaluated numerically using the tanh-sinh
quadrature rule meanwhile non-singular integrals are evaluated using the Gauss-Legendre
quadrature rule. The numerical algorithm is initially validated for the three-dimensional
unbounded Stokes flow around a sphere. Then the algorithm is applied to the sedimentation of
spherical particles.
Keywords: Integral equation method, Stokes flow, Hermite functions, singular integrals,
sedimentation.
ÖZET
Üç boyutlu Stokes akışını çözmek amacıyla sınır integral yöntemiyle beraber dörtgen Hermit
yüzeyler kullanılarak bir integral denklem yöntemi geliştirilmiştir. Sayısal sonuçlar, sınır
sıralama yönteminden ve daimi Stokes denkleminin temel çözümleri olan Stokesletlerin
sürekli dağılımından yararlanılarak elde edilmiştir. Dörtgen yüzey elemanları, komşu
elemanlar arasındaki yüzey normal vektörünün sürekliliğini sağlayan hermite fonksiyonları
kullanılarak tanımlanmıştır. Tekil integraller tanh-sinh tümlev yöntemi, tekil olmayan
integraller ise Gauss-Legendre yöntemi kullanılarak sayısal olarak hesaplanmıştır. Sayısal
algoritma ilk olarak küre etrafindaki üç boyutlu Stokes akışında doğrulanmıştır. Sonrasında
algoritma küresel parçacıkların sedimantasyonu problemi için uygulanmıştır.
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Anahtar kelimeler: İntegral denklem yöntemi, Stokes akışı, Hermite fonksiyonları, tekil
integraller, sedimantasyon.

1

INTRODUCTION

Over the past decades, the boundary integral methods have emerged to be a very powerful
technique for studying the flow behavior at vanishingly small Reynolds numbers, i.e. under
Stokes flow conditions. The application of the present method to the three-dimensional Stokes
flow was first formulated by Youngren and Acrivos [1] for an unbounded fluid past a single
solid particle as a distribution of Stokeslets over the particle surface. Then the method was
quickly adopted for several other flow problems at very low Reynolds numbers including the
flow past deformable drops and bubbles [2], the flows of suspensions of rigid particles [3], the
microscopic flow in porous media [4], the deformation of red blood cells [5], the swimming
of microscopic organisms [6], etc. The main advantages of the boundary integral equation
method is that it reduces the solution of full three-dimensional fluid flow problem into the
two-dimensional problem of determining source distributions on the bounding surfaces,
which does not require the construction of volume mesh. In addition, the far-field boundary
conditions are satisfied exactly for exterior fluid flow problems. However, the numerical
approach has also several disadvantages. The first one is that the numerical algorithm does
lead to a dense system of algebraic equations and it is very difficult to implement efficiently
on highly parallel machines. The second one is that the integral equation formulation leads to
singular integrals which requires special treatment.
The exact integration of the singular functions can be calculated either analytically or by
using special numerical techniques. The numerical integration techniques are mostly based on
the variable mappings which cluster quadrature points close to the position of the singularity.
Muldowney and Higdon [7] showed that the transformed quadrature methods for singular and
nearly singular integrals can be constructed for the requirements of the spectral element. Chan
et al. [8] proposed an adaptive subdomain integration scheme that dramatically improved the
integration accuracy and provided convergent solutions for problems of very small gaps.
Duffy [9] suggested the transformation of integration over a triangular surface having a
singular vertex into an integration over a unit square. The transformation cancels the
singularity. However, this approach is accurate only for sufficiently regular triangles. In
addition, there is another type of approach which replaces singular kernel by a regularized
kernel [10]. Another approach is to employ the tanh-sinh quadrature rule proposed by
Takahasi and Mori [11]. As far as the author knowledge goes, the tanh-sinh quadrature rule is
not employed for the integral equation formulation of the Stokes flow. This approach uses
change of variables to transform an integral on the interval [-1,1] to an integral between [∞,∞]. After the transformation, the integrand decays with a double exponential rate. Although
tanh-sinh quadrature is less efficient than Gaussian quadrature for smooth integrands, but
unlike Gaussian quadrature tends to work equally well with integrands having singularities or
infinite derivatives at one or both endpoints of the integration interval.
Although the singular kernel could be evaluated using the transformed quadrature methods,
the discontinuities in the normal vector around the collocation/singularity point may cause
irregularities in the numerical solution. One possible approach to remedy the numerical
solution is to employ more smooth variation of boundary surface. A cubic Hermite
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polynomial which yields smoothly blended surface elements can be employed over
unstructured quadrilateral elements. The Hermite polynomial interpolation requires the
function value and its derivatives at the vertices. Although the coordinate of vertices are
known, the tangent values at vertices has to be computed. The tangent values can be
calculated from the unique normal vector at vertices.
The purpose of the present work is to combine the bi-cubic Hermite polynomial with the
tanh-sinh quadrature rule in order to develop a sufficiently robust Stokes solver based on the
integral equation formulation. The numerical algorithm uses unstructured quadrilateral
elements over the domain boundaries and the unknown function values are distributed over
the vertices of quadrilateral elements. The singular integrations are evaluated numerically
using the tanh-sinh quadrature rule meanwhile non-singular integrals are evaluated using the
Gauss-Legendre quadrature rule. The numerical algorithm is initially validated for the threedimensional unbounded Stokes flow around a sphere. Then the algorithm is applied to the
sedimentation of spherical particles.
2
2.1

MATHEMATICAL AND NUMERICAL FORMULATION

The Stokes Flow Equation

Incompressible fluid flow problems where viscous forces are dominant, can be described by
the divergence-free condition and the Stokes equation
 u  0

(1)

P   2u   g  0

(2)

Here u is the fluid velocity, µ the viscosity of the fluid, P is the pressure and g is the body
force.
2.2

The Boundary Integral Formulation

The fundamental solution to the Stokes equation S, called the Stokeslet, and its associated
stress T, the Stokes-stresslet, are

Sik 

 ik
r

Tijk  6



xˆ i xˆ k
r3

xˆ i xˆ j xˆ k
r5

(3)

(4)

where xˆ  x  x0 and r  xˆ . The velocity at a point x0 on the boundary of the fluid domain
SB may be expressed in the integral form
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 (x0 )u k (x0 )  

1

S
4 
B

[Sik t i (x)   Tijk ui (x) n j ]dS

(5)

here

1/ 2, x0  S B
x0 
 1,

 (x0 )  

(6)

In here, t =  n is traction vector and the normal vector n points into the fluid domain. For
boundary value problems with velocity boundary conditions, the integral equation leads to
Fredholm integral equations of the first kind
(x i  x 0i )(x k  x 0k ) 

8 uk ( x 0 )  
 dS
3
S ti  rik 
r

B

(7)

and the pressure field can be evaluated as follows:
 (x i  x 0i ) 
t
8 P (x 0 )  
i
S 2 r 3  dS
B

2.3

(8)

Quadrilateral Hermite Surfaces

Hermite interpolation problem requires a construction of a suitable planar curve fitting for a
set of data, which consists of 4 vertex points, 8 tangent vectors and 4 second derivative
vectors. The mixed second partial derivative vectors are often called the twist, because large
values can cause a corkscrew-like twist at the corners. In here, the twist values are set to zero,
which corresponds to a Ferguson surface. The parametric bi-cubic hermite surface is given by
 H o (v ) 
 H (v ) 
r (u , v )   H 0 (u ) H1 (u ) H 2 (u ) H 3 (u ) [G ]  1  ,
 H 2 (v ) 


 H 3 (v ) 

u, v  [0,1]

(9)

Where;
 r (0, 0) r (0,1) rv (0, 0) rv (0,1) 
 r (1, 0) r (1,1) r (1, 0) r (1,1) 
v
v

[G ]  
 ru (0, 0) ru (0,1) ruv (0, 0) ruv (0,1) 


 ru (1, 0) ru (1,1) ruv (1, 0) ruv (1,1) 

(10)

and
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H 0 (u )  1  3u 2  2u 3

(11)

H 1 (u )  3u 2  2u 3

(12)

H 2 ( u )  u  2u 2  u 3

(13)

H 3 (u )  u 3  u 2

(14)

are the Hermite polynomials. In here, the tangent vectors at vertices are calculated from
unique normal vectors at vertices. In order to obtain the normal vectors, we employed the
Mean Weighted by Sine and Edge Length Reciprocal (MWSELR) proposed by Max [12]. The
six vertex normal calculation algorithms are compared with each other in [13] and the
MWSELR algorithm turns out to be the best approach. In this approach, the normal vector is
given by
n

n
i 1

ni sin  i
Ei Ei 1

(15)

where αi is the angle between the two edge vectors Ei and Ei+1 of the ith facet sharing the
vertex.
2.4

Numerical Integration

The integral equation formulation requires the evaluation of integrals in the following form:
1 1

  f ( , ) det Jd d

(16)

1 1

where the Jacobian of the transformation is given by

 x   x 
     
   
 y   y 
det J      
     
 z   z 
   
     

(17)

In here, the unknown traction vector components are represented using the bilinear
interpolations over the quadrilateral elements.
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4

t ( , )   t j N j ( , )

(18)

j 1

and the shape functions are given by

N j ( , ) 

(1   j )(1   j )
4

(19)

The numerical evaluation of the surface integrals is split into the singular and non-singular
integrals. The non-singular integrals are evaluated using the Gauss-Legendre quadrature rule
with N = 4. Meanwhile, the singular integrals are evaluated using the tanh-sinh quadrature
rule. The quadrature points, xj, and the weights, wj, are computed to be:


x j  tanh  sinh jh 
2



wj 

2

cosh jh



cosh  sinh jh 
2


(20)

(21)

2

where h = 1/2M with M = 4.

3

NUMERICAL RESULTS

In this section, the numerical algorithm is initially validated for the three-dimensional
unbounded Stokes flow around a sphere. Then the algorithm is applied to the sedimentation of
spherical particles.
3.1

Unbounded Stokes Flow around a Sphere

The first numerical test case corresponds to the unbounded steady Stokes flow around a
sphere. The analytical solution for the velocity field past around a sphere with a radius R is
given by

u1 ( x1 , x2 , x3 ) 

R2 
3RU1  1 R 2  2 RU1 

x


3

 1


r2 
4  r3 r5 
4r 

3RU1  1 R 2 
u2 ( x1 , x2 , x3 ) 
   x2 x3
4  r3 r5 

(22)

(23)
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u3 ( x1 , x2 , x3 ) 

3RU1  1 R 2 
   x1 x3
4  r3 r5 

p( x1 , x2 , x3 )  p0 

3 RU1 x1
2r 3

(24)

(25)

In here, r is the distance from the point x to the center of the sphere. Hydrodynamic traction
vector on the sphere surface is given by
t

3
U
2R

(26)

Although the computed total drag is not good measure of solution accuracy, we will use it to
validate our integral equation flow solver. For the present benchmark problem we employed
three meshes: the coarse mesh with 1410 nodes and 1408 elements, the medium mesh with
2402 nodes and 2400 elements and the fine mesh 5402 nodes and 5400 elements. The
computational quadrilateral surface mesh is shown in Figure 1 for the coarse mesh. The
computed total drag values are tabulated in Table 3.1 and compared with the analytical exact
value. The convergence analysis of the error indicates an algebraic convergence rate of O
(∆h3).

Figure 1: The computational coarse mesh with 2402 nodes and 2400 elements.
3.2

Sedimentation of Spherical Particles

In this section, initially a single sphere falling in an unbounded domain is numerically
investigated. For the present problem, the radius of the sphere R is 1m, the sphere density ρ is
0.4587kg/m3 and gravitational acceleration g is 9.81m/s2. The calculations are started from the
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rest with a time step of 0.005s. The time variation of the sphere free fall velocity is shown in
Figure 2 and the sphere reaches the terminal velocity of 1m/s approximately after 0.8s.
Table 1: The convergence of the total drag for the Stokes flow past sphere.
Number of Elements

Total Drag (Numerical)

Exact Total Drag

Error

5400

18.849552908422041

18.849555921538 3.013116 e-06

2400

18.849545680592303

18.849555921538 1.024094 e-05

1408

18.849533161883699

18.849555921538 2.275965 e-05

Figure 2: The time variation of the sphere velocity falling in an unbounded domain.
In the second case the trajectories of the multiple spheres are calculated. For the present case
the same spheres are left for free fall starting from the rest. The spheres are 2.5R apart from
each other. The computed final location of the spheres are shown in Figure 3. As the time
evolves, the distance between the spheres are not changed significantly. The time variation of
the sphere free fall velocity is shown in Figure 4 and the sphere reaches the terminal velocity
higher than the single case.
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Figure 3: The computed locations of the spheres at t = 1s.

Figure 4: The time variation of the fall velocity for two spheres in an unbounded domain.
4

CONCLUSIONS

An integral equation method has been developed to solve the three-dimensional Stokes flow.
The numerical algorithm based on the continuous representation of the surfaces with the
parametric bi-cubic hermite polynomials combined with the tanh-sinh quadrature rule. The
numerical algorithm is initially validated for the three-dimensional unbounded Stokes flow
around a sphere. Then the algorithm is applied to the sedimentation of spherical particles. The
numerical results indicate that the numerical method is sufficiently accurate for the Stokes
fluid flow problems.
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FONKSİYONEL DEĞİŞİMLİ MALZEMELERLE KAPLANMIŞ METAL
SİLİNDİRİK KABUKLARIN SERBEST TİTREŞİMİ
Abdullah Avey, U. Bestelci, M. Avcar, P. ÖZYİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta

ABSTRACT
The free vibration problem of the metal cylindrical shell coated with functionally graded
materials (FGMs) in the inner and outer surfaces is investigated. The basic relations and
modified Donnell type basic equations of metal cylindrical shells coated with FGMs are
derived and solved by using Galerkin method. Analytical expression for the dimensionless
frequency parameter of the metal cylindrical shell coated with FGMs is found. Finally, the
effects of variations of volume fractions, shell characteristics and variations of the thickness
of inner and outer coatings on the values of the dimensionless frequency parameters of free
vibrations for coated cylindrical shells are studied numerically.
Keywords: Functionally graded materials (FGMs), functionally graded (FG) coating, metal
cylindrical shell, free vibration, dimensionless frequency parameter
ÖZET
İç ve dış yüzeyleri fonksiyonel değişimli malzemelerle (FDM’ler) kaplı metal silindirik
kabukların serbest titreşim problemi incelenmektedir. FDM kaplı metal silindirik kabukların
temel bağıntıları ve değiştirilmiş Donnell tipi temel denklemleri türetilmekte ve Galerkin
Yöntemi uygulanarak çözülmektedir. FDM kaplı metal silindirik kabukların serbest
titreşiminin boyutsuz frekans parametresi için analitik ifade bulunmaktadır. Analizler
kısmında, kaplamalı silindirik kabukların serbest titreşimlerinin boyutsuz frekans
parametrelerinin minimum değerlerine, hacim bileşenleri değişiminin, kabuk
82

Ayev, Bestelci, Avcar ve Özyiğit

karakteristiklerinin, iç ve dış tabakaların kalınlıkları değişiminin etkileri sayısal olarak
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel değişimli malzeme (FDM), Fonksiyonel değişimli (FD)
kaplama, metal silindirik kabuk, serbest titreşim, boyutsuz frekans parametresi
1. GİRİŞ
Günümüzde yapı elemanlarının kullanım ömrü ve performansının artırılması için değişik
kaplama türleri kullanılmaktadır. Seramik, ısıl bariyer kaplamaları türbinlerde verimi artırmak
ve yakıt ekonomisi sağlamak amacı ile kullanılır. Daha uzun kullanım süresi ve yüksek bir
kesme performansı elde etmek için kesici kalemler aşınmaya dayanıklı seramik filmler ile
kaplanır [1]. Genelde bu tür kaplamalar yapı elemanının üzerine tek katmanlı homojen
kaplama olarak uygulanır. Düşük toklukları ve ısıl genleşme katsayılarındaki uyumsuzluklar
sebebiyle bu tür kaplamalar çatlamaya maruz kalmaktadır. Bu nedenle tasarım sırasında,
temas yüzeyleri arasında meydana çıkan gerilme dağılımlarının düzenlenmesi önemlidir.
Diğer taraftan malzeme biliminin ilerlemesiyle birlikte malzeme özelliklerinin malzeme
içerisinde konuma bağlı olarak değiştirilebildiği çeşitli üretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu
yöntemler kullanılarak üretilen malzemeler fonksiyonel değişimli malzeme (FDM) olarak
isimlendirilmekte olup genelde aşınmaya karşı direnç ve yüksek sıcaklıklara dayanabilme
özelliği sağladıkları için nükleer reaktörlerinde, füzelerde, uzay araçlarında, savunma ve
otomotiv sanayide, motorlarda, değişik makine elemanlarında, örneğin rulmanlarda,
dişlilerde, kesici uçlarda vs kaplamalar olarak kullanılmaktadırlar [2]. FDM'den oluşan bir
kaplamaya önceden belirlenmiş bir malzeme görüntüsü verilebilmekte ve malzeme özellikleri,
kaplamanın kalınlığı doğrultusunda sürekli değiştirilebilmektedir [3]. Dolayısıyla, FDM
kaplamayı oluşturan malzemenin özellikleri kalınlık koordinatının bir fonksiyonu olup;
kaplamanın altındaki veya üstündeki tabakanın malzeme özelliklerine eşit olmakla beraber
kaplamanın üstüne veya altına doğru fonksiyonel olarak değişebilmektedir. Böylece, FDM
kaplama kullanılarak yapı elemanının alt veya üst tabakası ile kaplama arasındaki
uyumsuzluklar engellenebilir. İlk olarak mekanikçiler FDM’den oluşan kaplamaların kırılma
davranışlarını incelemişlerdir [4]. FDM’lerden oluşan yapı elemanları üzerine yapılmış çok
sayıda çalışmalar içinde, en ilgi çekici konulardan biri de pür FDM silindirik kabukların
titreşim analizlerdir [5-8]. Günümüz teknolojisinde, FDM kaplamaların sık şekilde
kullanılması, FDM kaplı yapı elemanlarının titreşim ve stabilite davranışlarının incelenmesi
ile ilgili bazı önemli çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olmuştur [9-11].
Yapılan literatür taraması FD kaplı metal silindirik kabuğun titreşim probleminin henüz yeteri
kadar çalışılmadığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada, iç ve dış yüzeyleri FD kaplı metal
silindirik kabukların serbest titreşim problemi incelenmektedir.
2. TEMEL BAĞINTI VE DENKLEMLER
İç ve dış yüzeyi FD kaplı metal silindirik kabuk Şekil 1’de sunulmaktadır. FD kaplı silindirik
kabuk üç tabakalı sistem oluşturmaktadır. Oxy koordinat sistemi kabuğun sol kenarında ve üç
tabakalı silindirik kabuğun referans yüzeyinde göz önüne alınmaktadır. Ox ekseni ana
doğrultuda, Oy ekseni çevresel doğrultuda, Oz ekseni ise söz konusu iki eksene diktir (Şekil
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1a). Silindirik kabuğun uzunluğu L, yarıçapı R, genel kalınlığı h  2hFD  hm olup hm
çekirdek kalınlığı ve hFD FD kaplamaların her birinin kalınlığı’dır (Şekil 1b).
Silindirik kabuğun iç ve dış yüzeylerindeki FD kaplamaların Young modülü, Poisson oranı ve
yoğunluğu için şu ifadeler elde edilir [9-11]:

a)
b)
Şekil 1. a) İç ve dış yüzeyi FD kaplı silindirik kabukta koordinat sistemi, b) tabakaların diziliş
şekli; (1) FD dış kaplama, (2) Metal, (3) FD iç kaplama
ic
E FD
 E s  ( E m  E s )Vmic
ic
  s  ( m   s )Vmic
 FD
ic
 FD

  s  ( m 

(1)

 s )Vmic

dis
E FD
 E s  ( E m  E s )Vmdis
dis
  s  ( m   s )Vmdis
 FD

(2)

dis
 FD
  s  (  m   s )Vmdis

Burada E m , m ,  m ve E s , s ,  s , sırasıyla, metal silindirik kabuğun iç ve dış yüzeyindeki FD
kaplamaların metal ve seramik yüzeylerinin Young modülü, Poisson oranı ve yoğunluğudur.
Vmic ve Vmdis , sırasıyla, metal silindirik kabuğun içindeki ve dışındaki kaplamaların metal
hacim kesirleri olup şu bağıntılar geçerlidir:
Vmic  Vsic  1; Vmdis  Vsdis  1

(3)

Burada Vsic ve Vsdis sırasıyla, metal silindirik kabuğun iç ve dış yüzeyindeki FD kaplamaların
seramik hacim kesirleridir.
Metal silindirik kabuğun iç ve dış yüzeylerindeki FD kaplamanın hacim kesirleri kuvvet
fonksiyonu olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir [9-11]:
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d

Vmic

 z Z 
 Z  z1 
 , Vmdis  

  4
 z 2  z1 
 z 4  z3 

d

(4)

Burada Z  z / h, z1  h1 / h, z 2  h2 / h, z 3  h3 / h, z 4  h4 / h boyutsuz koordinatlardır; d
0  d    hacim kesir indeksi olup FD kaplama kalınlığı boyunca malzeme değişimi
profilini belirler.
FD kaplama ile zenginleştirilmiş metal silindirik kabuğun temas yüzeylerinde metal hacim
kesirleri aşağıdaki bağıntıları sağlar:
Vmic 1

z  h3 ise; Vmdis 1

z  h2

(5)

Orta tabaka zenginleştirilmiş metalden oluşmakta ve malzeme özellikleri, yani Young modülü
E m , Poisson oranı  m ve yoğunluk  m olup ele alınan sıcaklık durumları için sabittirler.
Söz konusu özellikler bir arada dikkate alındığında FD kaplamalı metal silindirik kabuğun
malzeme özelliklerinin (Young modülü, Poisson oranı ve yoğunluğun) matematiksel
modelleri aşağıdaki şekilde olacaktır:
dis
dis
dis
 E FD
, FD
,  FD

E (Z ), (Z ),  (Z )  E m , m ,  m
 ic ic
ic
 E FD , FD ,  FD

 z1  Z   z 2
 z 2  Z  z3

(6)

z3  Z  z 4

Doğrusal kabuk teorisi kullanıldığında silindirik kabuğun değiştirilmiş Donnell tipi hareket ve
deformasyon uygunluk denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [12]:
 2 M11
x 2
 2 e11
y 2

2



 2 M12  2 M 22 T22
2w




0
t
xy
R
y 2
t 2

 2 e22
x 2

2

 2 e12 1  2 w

0
xy R x 2

(7)

(8)

Burada M 11 ve M 22 sırasıyla, Ox ve Oy eksenlerine göre eğilme momentleridir; M 12 ,
burulma momentidir; T22 , Oy doğrultusundaki normal kuvvettir; e11 ve e22 kaplamalı metal
silindirik kabuğun referans yüzeyindeki Ox ve Oy doğrultularındaki normal deformasyon
bileşenleri ve e12 referans yüzeydeki kayma deformasyonudur; w radyal yer değiştirmesinin
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eğrilik merkezine doğru yönü pozitif kabul edilmektedir;  t yoğunluk parametresi olup şu
tanım geçerlidir [11]:

t 

 h2



dis
 FD
( Z )dz

 h1

h4

ic
  m (h2  h3 )    FD
( Z )dz

(9)

h3

Kuvvet ve moment bileşenleri aşağıdaki integrallerden bulunur [11]:
Tij 

-h 2

1

h3

2 

 σ ij dz   σ ij

 h1

 h2

h4

3

dz   σ ij dz; M ij 
h3

-h 2

1

h3

2 

 σ ij zdz   σ ij

 h1

 h2

h4

zdz   σ ij3 zdz

(10)

h3

(k )
(k )
ve  22
, FD kaplamalı metal silindirik kabuğun uygun tabakalarındaki
Burada  11

(k )
sırasıyla, Ox ve Oy doğrultularındaki normal gerilmeler;  12
, FD kaplamalı metal silindirik
kabuğun tabakalarındaki kayma gerilmeleridir ve k  1,2,3 olup tabaka sayısını
göstermektedir.

Kirchhoff-Love hipotezinin tüm kabuk için geçerli olduğu varsayıldığından tabakaların
birinin diğerine basıncı ihmal edilebilir. Bu varsayımlar dikkate alındığında, yukarıda
tanımlanan kaplamalı silindirik kabuk için referans yüzeyden z uzaklığındaki yüzeyin
deformasyon bileşenleri ile referans yüzeyin deformasyon bileşenleri arasındaki bağıntılar
aşağıdaki gibi olur [12]:

 11  e11  z

2w
2w
2w
e
z
e
z
,

,





22
22
12
12
xy
x 2
y 2

(11)

Burada  11 ve  22 içten ve dıştan kaplamalı metal silindirik kabuğun referans yüzeyinden z
uzaklığındaki yüzeydeki normal deformasyon bileşenleri ve  12 referans yüzeyinden z
uzaklığındaki yüzeydeki kayma deformasyonudur.

FD kaplamalı metal silindirik kabuğun her tabakası için Hooke kuralı geçerli olup
gerilme-deformasyon bileşenleri arasındaki bağıntılar ince kabuk teorisi çerçevesinde
aşağıdaki şekilde yazılabilir [13]:
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
 11
 Q11
 11  Q12( k )  22 ,  11
 Q12
 11  Q11( k )  22 ,  12
 Q66
 12

(12)

Burada, Qij( k ) , i, j  1,2,6; k  1,2,3 , FD kaplama ve metal malzeme özelliklerine bağlı
nicelikleri içeren katsayılar olup aşağıdaki gibi ifade edilir:
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(1)
Q11


( 2)
Q11


( 3)
Q11


dis
E FD
(Z )





2
dis
 FD
(Z )

1

Em
1   m2

(1)
, Q12


( 2)
, Q12


ic
E FD
(Z )



ic
1   FD
(Z )



2

dis
 FD
( Z ) E FD ( Z )

1



(1)
, Q66




2
dis
 FD
(Z )

dis
E FD
(Z )
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1   FD
(Z )

,

 m E m ( 2)
Em
,
Q

66
1   m2
1   m2

( 3)
, Q12


(13)

ic
ic
 FD
( Z ) E FD
(Z )



ic
1   FD
(Z )



2

( 3)
, Q66


ic
E FD
(Z )
ic
1   FD
(Z )

Temel denklemlerin çıkarılışı Donnell kabuk teorisine dayandığı için  1  h Airy gerilme
fonksiyonu kullanılmaktadır. T11 , T22 , T12 kuvvet bileşenleriyle  1 Airy gerilme fonksiyonu
arasındaki bağıntılar şu şekildedir [12]:

T11 

 2 1
y 2

, T22 

 2 1
x 2

 2 1
, T12 
xy

(14)

(11) ifadesi (12) bağıntılarında yerine yazılıp elde edilen bağıntılar (10) integrallerinde yerine
yazılarak elde edilen sonuçlar (14) bağıntıları ile birlikte (7) ve (8) denklemlerinde yerine
yazıldığında, bazı işlemlerden sonra aşağıdaki kısmi türevli diferansiyel denklemler elde
edilir:
C2

 4 1
x 4

 2C1  C5 

 4 1
x 2 y 2

 C2

 4 1
y 4



1  2 1
4w

C
3
R x 2
x 4

4w
4w
2w
 2C 4  C 6  2 2  C3 4   t 2  0
x y
y
t
B1

 4 1
x 4

 2B2  B5 

 4 1
x 2 y 2

 B1

 4 1
y 4

 B4

4w
4w



2

B
B
3
6
x 4
x 2 y 2

4w 1 2w
 B4 4 
0
R x 2
y

(15)

(16)

Burada şu tanımlar geçerlidir:
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C1  a11 B1  a 21 B2 , C 2  a11 B2  a 21 B1 , C 3  a11 B3  a 21 B4  a12 ,
C 4  a11 B4  a 21 B3  A22 , C 5  a 61 B5 , C 6  a 61 B6  a 62 B1  a10 L0 ,
B 2  a 20 L 0 , B3  a 20 a 21  a11 a10 L0 , B4  a 20 a11  a 21 a10 L0 ,

B5  1 / a 60 , B6  a 61 / a 60 , L0  a10 a10  a 20 a 20 1
a1k1 
a 2k2 
a 6 k1 
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 h2



 h1



dis
FD ( Z )

z dz 
k1



2

dis
dis
( Z ) E FD
(Z )
 FD

1





2
dis
(Z )
 FD

 h2

dis
(Z )
E FD

 h1

FD

 1   dis (Z )

Em

z

k1

1   m2  h2

z k1 dz 

z k1 dz 

 h3

 m Em
1   m2

Em
1  m

dz 

 h3

h4

ic
(Z )
E FD



h3 1 
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ic
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ic
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(Z )
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1
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 h3
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2





2
ic
(Z )
 FD

ic
E FD
(Z )

 1   ic

FD ( Z )

z k1 dz

z k1 dz , k1  0,1,2

(17)

3. TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Kaplamalı silindirik kabuğun kenarları basit mesnetli sınır koşullarına tabi olduğundan, (15)
ve (16) denklemlerinin çözümü aşağıdaki gibi aranır [12]:
w  f (t ) sin( m1 x) sin( n1 y ), 1   (t ) sin( m1 x) sin( n1 y )

(18)

Burada, f (t ) ve  (t ) zamana bağlı bilinmeyen fonksiyonlar, n1  n / R olup n çevre
doğrultusunda dalga sayısı ve m1  m / L olup m ana doğrultuda dalga sayısıdır.
(15) ve (16) denklemlerine Galerkin yöntemi uygulandığında, integrallemeden sonra elde
edilen denklemlerden  (t) değişkeni yok edildiğinde, FD kaplamalı metal silindirik kabuğun
serbest titreşimi için aşağıdaki diferansiyel denklem elde edilir:
d 2 f (t ) 1

5
dt 2

 12


 4  f (t )  0
 3


(19)

Burada, şu tanımlar geçerlidir:









1  m12 R  C 2 m14  n 4  2(C1  C 5 )m12 n 2 , 2  m12 R  B 4 m14  n 4  2( B3  B6 )m12 n 2 ,







(20)



3  B1 m14  n 4  2( B 2  B5 )m12 n 2 , 4  C 3 m14  n 4  2(C 4  C 6 )m12 n 2 , 5   t R 4

(19) diferansiyel denkleminden FD kaplamalı metal silindirik kabuğun  1 / sn  titreşim
frekansı için aşağıdaki ifade elde edilir:
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1  12

 4 
5  3


(21)

FD kaplamalı metal silindirik kabuğun 1 boyutsuz frekans parametresi için aşağıdaki ifade
elde edilir:

1  R (1   m2 )  m / E m

(22)

(21) ve (22) ifadelerinde Vmdis  Vmic  1 olduğunda zenginleştirilmiş metalden oluşan tek
tabakalı silindirik kabuğun  mtektab (1 / sn) titreşim frekansı için aşağıdaki ifade özel olarak elde
edilir:

 mtektab





Em

12 1   m2







3
12 1   m2 R 2
m14
1 
h
 m12  n 2
 
 2
2
2
h
 R   m Rh  m1  n 2







 
2



(23)

FD kaplamalı metal silindirik kabuğun 1tektab
boyutsuz frekans parametresi için aşağıdaki
m
ifade elde edilir:

1tektab
m



h

2 3R

m

2
1

m14

n



2 2





12 1   m2 R 2
h

2



 m12  n 2



2

(24)

FD kaplamalı ve tek tabakalı metal silindirik kabukların boyutlu ve boyutsuz titreşim
frekanslarının minimum değerlerini bulmak için (22)-(24) ifadeleri m, n  dalga sayılarına
göre minimize edilir.
4. SAYISAL ANALİZ

Sunulan çalışmanın doğruluğunu teyit etmek için Matsunaga [6] çalışma sonuçları ile
karşılaştırma yapılmıştır. Pür FDM silindirik kabuğun boyutsuz frekans parametresinin
değerleri değişik L / R oranı ve hacim kesir indeksi için Tablo 1’de sunulmaktadır. Bu
karşılaştırmada tek tabakalı silindirik kabuğun boyutsuz frekans parametresi
1  h E c /  c olarak dikkate alınmıştır. FD kaplama, metal (Alüminyum) ve seramikten
(Alüminyum oksit) oluşmakta (Al/Al2O3) ve malzeme özellikleri aşağıda sunulmaktadır:
Metal (Alüminyum, Al): E m  7  1010 ( Pa ),  m  2702 kg / m 3 ,  m  0.3 .
Seramik (Alüminyum oksit, Al2O3): E s  3.8  1011 ( Pa),  s  3800 kg / m 3 ,  s  0.3 .
Tablo 1’den, sunulan çalışmada elde edilen sonuçların Matsunaga [6] çalışmasında elde
edilen sonuçlarla uyum içinde olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Pür FDM (Al/Al2O3) silindirik kabuğun boyutsuz titreşim frekansı değerlerinin
Matsunaga [6] çalışmasında elde edilen sonuçlarla ile karşılaştırılması (R/h=1000)
Matsunaga [6]
d 1
d  10

L/R

d  0 .5

2

0.3368(9)

0.3068(9)

5

0.1314(6)

0.1201(6)

Sunulan Çalışma
d 1
d  10

Pür metal

d  0 .5

0.2351(9)

0.1957(9)

0.3401(10)

0.3101(10)

0.2378(9)

0.1978(9)

0.09247(6)

0.07654(6)

0.1348(6)

0.1233(6)

0.09514(6)

0.07868(6)

Pür metal

Sayısal analizler kısmında metal malzeme olarak Nikel (Ni) ve seramik malzeme olarak
Alüminyum Oksit (Al2O3) ele alınmakta ve FD kaplamanın oluşumunda bu malzemelerin
kombinasyonu kullanılmaktadır. FD kaplama, yani Ni/Al2O3 Nikel ve Alüminyum Oksit'in bir
kombinasyonudur. Üç tabakalı silindirik kabuk FD/Ni/FD şeklinde tasarlanmıştır.
E 0  2.2395  1011 ( Pa), E f  2.05098  1011 ( Pa) ,  0   f  0.31,  0   f  8900kg / m 3
E 0  E f  3.8  1011 ( Pa) ,  0   f  0.3,  0   f  3800kg / m 3
Burada E0 , 0 ,  0 , sırasıyla, hammaddenin Young modülü, Poisson oranı ve yoğunluğu;
E f , f ,  f sırasıyla, efektif Young modülü, Poisson oranı ve yoğunluktur [13].

Nikelden oluşan tek tabakalı ve FD/Ni/FD üç tabakalı silindirik kabukların 1 boyutsuz
frekans parametresinin değişik hacim kesir indeks değerleri için hm / hFD oranına bağlı
değişimi Şekil 2’de sunulmaktadır. FD/Ni/FD silindirik kabukların 1 boyutsuz frekans
parametresinin değerleri hm / hFD oranı artığında azalır. Ayrıca, FD/Ni/FD silindirik
kabuklarda komposizyonel profilin boyutsuz frekans parametrelerine etkisi hm / hFD oranı
arttığında azalır. Örneğin, FD/Ni/FD kabuklar için d  5 ve hm / hFD  2 olduğunda etki
%31.42, hm / hFD  8 için etki %12.78’dir. FD/Ni/FD silindirik kabukların 1 boyutsuz
titreşim frekans değerleri hacim kesir indeksi d artığında artar. Örneğin, FD/Ni/FD kabuklar
için hm / hFD  2 ve d  0.25 olduğunda etki %7.27, d  15 için etki %35.54’dür.
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210

FD/Ni/FD

1 ×10

3

190
170
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d=0.25

d=0.5

d=0.75

d=1

d=2

d=5

d=15

150
130
110
1

2

3

4

5

6

7

8

hm/hFD

Şekil 2. Ni ve FD/Ni/FD silindirik kabukların 1 boyutsuz frekans parametresinin değişik d
değerleri için hm / hFD oranına bağlı değişimi (R/h =100; L/R=2)

FD/Ni/FD silindirik kabukların 1 boyutsuz frekans parametresinin değişik L / R oranı için
R / h oranına bağlı değişimi Şekil 3’de sunulmaktadır ( d  2 ). L / R ve R / h oranları
artığında boyutsuz frekans parametresinin değerleri azalmaktadır. Ayrıca, boyutsuz frekans
parametre değerlerine kompozisyonel profillerin etkisi önemli olup R / h oranın değişimine
bağlı olarak değişmemektedir. FD/Ni/FD silindirik kabuğun boyutsuz frekans parametre
değerlerine kompozisyonel profillerin etkisi L / R oranı artığında, genelde azalmakta fakat bu
azalma düzensizlik göstermektedir.
d=2

600
500

FD/Ni/FD L/R=0.5

FD/Ni/FD L/R=1

FD/Ni/FD L/R=2

FD/Ni/FD L/R=3

 1×10

3

400
300
200
100
0
100

200

300

400

500

R/h

Şekil 3. FD/Ni/FD silindirik kabukların 1 boyutsuz frekans parametresinin d  2 ve değişik
L/R oranı için R / h oranına bağlı değişimi ( hm / hFD  6 )
5. SONUÇLAR

İç ve dış yüzeyleri fonksiyonel değişimli malzemelerle (FDM’ler) kaplı metal silindirik
kabukların serbest titreşim problemi incelenmektedir. FDM kaplı metal silindirik kabukların
temel bağıntıları ve değiştirilmiş Donnell tipi temel denklemleri türetilmekte ve Galerkin
Yöntemi uygulanarak çözülmektedir. FDM kaplı metal silindirik kabukların serbest
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titreşiminin boyutsuz frekans parametresi için analitik ifade bulunmaktadır. Analizler
kısmında, çeşitli FD kaplama ve metal çekirdek kullanılarak oluşturulan kaplamalı silindirik
kabukların serbest titreşimlerinin boyutsuz frekans parametrelerinin minimum değerlerine,
hacim bileşenleri değişiminin, kabuk karakteristiklerinin, iç ve dış tabakaların kalınlıkları
değişiminin etkileri sayısal olarak incelenmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada eksenel yüklemeye maruz kirişin enine titreşim denklemi olan yüksek
mertebeden değişken katsayılı lineer diferansiyel denklemin üstel matris yöntemiyle çözümü
sunulmuştur. Bu yöntemde temel olarak, üstel fonksiyonlar ve türevlerinin matris formları
inşa edilmiş ve matris formlarının toplamlarına sıralama noktaları uygulanarak temel matris
denklemi elde edilmiştir. Elde edilen bu matris denklemi cebirsel lineer denklem sistemine
karşılık gelmektedir. Bu denklem sistemi temel matris işlemleri ile çözülmüştür. Elde edilen
yaklaşık çözümlerin artık ve mutlak hataları incelenmiştir. Yöntemin etkinliğini
gösterebilmek için birkaç sayısal problem örnek olarak ele alınmıştır.
ABSTRACT
This paper presents an exponential matrix method for the solution of transverse vibration of a
beam subjected to an axial compressive load of
, governed by the high order linear
differential equation with variable coefficients. The problem is considered with the mixed
conditions. In this method, the matrix forms of exponential functions and their derivatives are
constructed basically and then the fundamental matrix equation is formed by the use of
collocation points. This matrix equation corresponds to a system of linear algebraic equations
and it is solved by basic matrix operations. The residual and absolute errors of the
approximate solution are investigated. Some numerical examples are given to demonstrate the
efficiency of the method.
1.

GİRİŞ

Euler-Bernoulli kirişinin enine titreşimi birçok araştırmacı tarafından yaygın olarak
çalışılmıştır. Euler-Bernoulli kiriş modelinin ayrıntılı derivasyonlarını Inman [1], Meirovitch
[2] ve Rao’nun [3] kitaplarında bulmak mümkündür. Ayrıca birçok araştırmacı farklı koşullar
altındaki ve durumlardaki Euler-Bernoulli kirişlerinin titreşim analizlerini çeşitli matematiksel
yöntemlerle yapmışlardır. Hsu et. al. [4], farklı koşullar altındaki düzgün olmayan kesitli
94

Bahşı ve Çevik

Euler-Bernoulli kirişinin serbest titreşim problemi için modifiye edilmiş Adomian
decompostion yöntemini kullanmıştır. Mabie ve Rogers [5,6] bir çok durumda, farklı sınır
koşulları ile verilmiş değişken kesitli kirişleri çalışmışlardır. Naguleswaran [7-9] kama ve
koni şeklindeki Euler-Bernoulli kirişlerinin enine titreşimlerinin direk çözümlerini elde
etmiştir. Lee et al. [10], Laplace dönüşümü alanındaki Green fonksiyonları ile düzenli
olmayan kirişlerin titreşim analizini çalışmıştır. Kocatürk ve Şimşek [11] hareketli harmonik
yüklere maruz viskoelastik kirişleri titreşimlerini Euler-Bernoulli kiriş teorisi çerçevesinde
analiz etmişlerdir. Rosa ve Auciello [12] esnek sınır koşulları altındaki koni şeklindeki
kirişlerin serbest titreşimini analizlerini Bessel fonksiyonlarını kullanarak yapmışlardır.
Bu çalışmada Euler-Bernoulli kiriş modelinin analizinde ve modlara göre hareket
denklemlerinin çözümünde üstel matris metodu yaklaşımı ile üstel çözümler elde etmeye
odaklanacağız. Üstel polinomlar ve fonksiyonlar birçok bilim dalında farklı uygulamalara
sahiptir. Üstel polinomların ya da üstel fonksiyonların [13] optik ve kuantumdaki elektronik
analizlerinde [14] ve kontrol sistemlerinin güvenlik analizlerinde [15] ilgi çekici uygulamaları
bulunmaktadır. Kısmi diferansiyel denklemlerle modellenen bazı lineer olmayan olaylar, üstel
fonksiyonlar kullanılarak bu denklemlerin çözümünü elde etmede alternatif bir yöntem olarak
sunulmuştur [16]. Birçok istatistiksel tartışmada, özellikle veri analizinde, üstel polinomlar
anahtar rol oynamış [17], ve üstel polinomlar spectral sentezin yapı tuğlası olarak kabul
edilmiştir [18]. Kısa bir süre önce, Ouerdiane and Ounaies [19], ortalama periyodik
fonksiyonların üstel polinomların serileri olarak ifade edilmesi problemini ele almışlardır.
boyunda, eksenel
yüklemesi altındaki değişken kesitli Euler-Bernoulli kirişinin enine
titreşimleri incelenecektir. Bu kirişin enine serbest titreşim denklemi

olarak verilmektedir [20]. Burada
kirişin enine yerdeğiştirmesi (sehim), herhangi bir
noktanın kirişin başlangıç noktasına olan uzaklığı,
zaman,
elastisite modülü,
herhangi bir konumundaki kesit alanı,
bir konumundaki
kesit alanının atalet
momenti ve kiriş malzemesinin kütle yoğunluğu olarak tanımlanmıştır.
Her bir titreşim modu için

olarak yazılabilir. Burada
harmonik fonksiyondur. Eğer
tanımlanırsa

enine yerdeğiştirmesi

moda bağlı yerdeğiştirme ve
,
zamanına bağlı
,
harmonik fonksiyonunun dairesel fonksiyonu olarak
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olur. Burada
enine titreşimin boyutsuz frekansı olarak tanımlanmıştır.
eksenel yükü
altındaki düzgün olmayan kesitli elastik kirişin enine titreşim hareketi için verilen denklemin
öz değer problemi değişkenlerine ayırma yöntemi ile

(1)

diferansiyel denklemine indirgenmiş olur. Sınır şartlarını ise

(2)

şeklinde yazmak mümkündür. Burada
Üstel polinomlar

bilinen katsayılardır.

üstel taban kümesi üzerine kurulmalarına dayanır ve
olarak tanımlanır [21]. Bu çalışmada amacımız üstel

polinomların terimlerinin

(3)

formundaki yaklaşık çözümünü bulmaktır.
üstel taban kümesi olarak alınmak üzere
polinom katsayıları belirlenmeye çalışılacaktır.
2.

bilinmeyen üstel

ÜSTEL MATRİS YÖNTEMİNDEKİ TEMEL MATRİS İLİŞKİLERİ

fonksiyonunun
aralığında yaklaşık açılımı olarak verilen (3) ifadesi
aşağıdaki matris formunda verilebilir

(4)
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Burada
(5)
ve

(5)’te verilen

matrisi ile

bağımsız değişkenine göre türevi

arasındaki ilişki

.

matris denklemi ile verilir. Daha yüksek mertebeli türevler için bu işlemi devam ettirirsek

(6)

yazabiliriz. Burada

(4) ve (6)’daki bağıntıları kullanarak yaklaşık çözüm fonksiyonunun türevlerini

(7)
şeklinde yazabiliriz.
3.

ÜSTEL SIRALAMA (KOLLOKASYON) YÖNTEMİ

(4) ve (7) matris bağıntılarını (1) denkleminde yerine koyarak problemin matris formunu elde
ederiz.
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(8)
Elde edilen temel matris formu (8) yeniden düzenlenerek kompakt formda yazılırsa
(9)
burada

olduğu açıkça görülmektedir. (9) denklemine çözüm aralığındaki
sıralama noktalarını uygularsak matris denklemimiz aşağıdaki matris denklem sistemine
dönüşür.
(10)
Denklem sistemi düzenlenerek aşağıdaki matris denklemi formunda yazılabilir.
yada

(11)

burada, denklem (10) daki matrisler

ve
olarak yazılır.
Aynı matris notasyonu ile devam edebilmek için (2)’de verilen sınır şartları da (4)-(7) matris
denklemleri kullanılarak

(12)

matris formunda yazılır.
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Problemin (11) formundaki temel matris denkleminin uygun dört satırı silinip, matris
formunda yazılan sınır şartlarının (12) dört satırı bunların yerine yazılarak
eklenmiş
matris formu elde edilir. Yani
(13)
matris denklemi elde edilir. Sonuç olarak

olmak üzere bilinmeyen katsayılar

matrisi olan
matrisi
olarak hesaplanır. Böylelikle elde edilen
adet
katsayı yardımıyla problemin yaklaşık çözümü (3) de verilen üstel formda elde edilmiş olur.
4.

SAYISAL ÖRNEKLER

Bu bölümde (2) sınır koşulları altında verilen eksenel yüklemeye maruz kirişin sabit kesitli ve
değişken kesitli olma durumundaki ilk üç mod yapısının sayısal sonuçları sunulmuştur.
Ayrıca eksenel yükün parametrik olarak değişimi de grafiklerle sunulmuştur. Tüm sayısal
işlemlerde Maple paket programı kullanılmıştır.
Örnek 1: Sabit kesitli
parametreleri
ve

uzunluktaki ankastre-serbest kirişin geometrik ve fiziksel
,
,
,
Sınır şartları
ve
.

Kesme sınırının
ve değerleri için temel matrisler oluşturulmuş ve katsayılar matrisleri
elde edilmiştir. Elde edilen katsayılar matrisleri yardımıyla birinci mod yer değiştirme
fonksiyonları

olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, kesme sınırının artmasıyla birlikte tam çözüme [20] daha da
yakınlaştığı Şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1. Birinci mod yapısının farklı

değerleri için tam çözüme yaklaşımı

İlk üç mod için üstel matris yöntemi ile elde edilmiş olan mod yapıları Şekil 2’de
görülmektedir. Her üç moda da etkin yaklaşık çözümler elde edilmiş ve çözümler tam çözüme
iyi bir yaklaşım göstermiştir. Birinci mod çözümü
, ikinci mod çözümü
basamak
hassasiyeti ve üçüncü mod çözümü ise
basamak hassasiyet ile hesaplanmıştır.

Şekil 2. İlk üç mod titreşiminin

kesme sınırı için üstel matris çözümü

Her modda kesme sınırının artmasıyla çözümün tam çözüme daha da yakınlaştığı Tablo 1’de
görülmektedir.
Tablo 1. Üstel matris çözümünün ilk üç mod titreşiminin
kesme sınırları için belli
noktalardaki mutlak hata değerleri
Birinci Mod
İkinci Mod
Üçüncü Mod

0

0

0

0

0

0

0

0.2

3.852e-05

9.629e-09

5.559e-04

2.927e-07

2.720e-03

6.847e-06

0.4

1.117e-04

2.789e-08

1.324e-03

6.978e-07

1.726e-03

4.324e-06
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0.6

1.592e-04

4.016e-08

1.370e-03

7.139e-07

2.835e-03

6.430e-06

0.8

1.295e-04

3.338e-08

6.800e-04

3.258e-07

2.247e-03

4.430e-06

1

0

0

0

0

0

0

Eksenel yükün değişiminin etkisini görebilmek için dördüncü mod da üç farklı durumu
incelenmiştir (
). Her üç duruma ait mod yapıları Şekil 3’ te
görülmektedir. Hesaplanan dördüncü mod çözümleri
kesme sınırı için on basamak
hassasiyeti ile hesaplanmıştır.

Şekil 3. Farklı eksenel yüklerin (
) dördüncü mod titreşiminin
sınırı için üstel matris çözümü

kesme

Ayrıca Şekil 4’te
eksenel yük değeri için dördüncü mod titreşiminin
kesme
sınırı için üstel matris çözümünün mutlak hata fonksiyonu verilmiştir. Mutlak hata
şeklinde hesaplanmıştır. Mutlak hatanın
mertebesinde
olduğu görülmektedir.

Şekil 4.

eksenel yük değerinde dördüncü mod için üstel matris çözümünün
mutlak hata fonksiyonu
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Örnek 2: Değişken kesitli
uzunluktaki ankastre-serbest kirişin yüksekliği değişimi
olarak modellenmiş (Şekil 5), ayrıca kirişin geometrik ve fiziksel
parametreleri
,
,
,
ve
olarak verilmiştir. Sınır şartları ise
ve
.

Şekil 5. Değişken kesitli ankastre-serbest kiriş
Şekil 5’te görülen değişken kesitli kirişin yüksekliği
fonksiyonu ile tanımlanmıştır.
Verilen değerler ve yükseklik fonksiyonu üstel matris yöntemi ile kesme sınırı
alınarak çözülmüş ve değişken katsayılı diferansiyel denklemden elde edilen ilk üç mod
yapısı Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6. Değişken kesitli konsol kiriş için üstel matris yöntemi ile bulunan mod yapılar

Tablo 2.

ve
kesme sınırları için üstel matris metodu ile hesaplanan moda
bağlı yerdeğiştirme fonksiyonlarının sayısal değerleri
Birinci Mod
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

0.0004316

0.0018416

0.0041448

0.0069901

0.01

0

0.0005617

0.0022273

0.0046896

0.0074173

0.01

0

0.0005618

0.0022276

0.0049600

0.0074175

0.01
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0

0.0005618

0.0022276

0.0049600

0.0074175

0.01

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

-0.0019694 -0.0049901 -0.0048923

0.0005236 0.01

0

-0.0036348 -0.0096300 -0.0107871

-0.0033719 0.01

0

-0.0036372 -0.0096365 -0.0107953

-0.0033772 0.01

0

-0.0036372 -0.0096365 -0.0107953

-0.0033772 0.01

İkinci Mod

Üçüncü Mod
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

-0.0057342 -0.0109957 -0.0363993 0.0085768

0.01

0

-0.0319057 -0.0620351 -0.0258557 0.0299580

0.01

0

-0.0327904 -0.0637624 -0.0265955 0.0307213

0.01

0

-0.0327904 -0.0637624 -0.0265955 0.0307213

0.01

Tablo 2’de ilk üç mod da üstel matris metodu ile kesme sınırı
ve
için
yerdeğiştirme fonksiyonunun
aldığı değerler verilmiştir. Değerler incelendiğinde
’ de iyi bir yakınsamanın sağlandığı görülmektedir. Ayrıca
ve
’ taki
yakınsamanın aynı olması kesme sınırının
olarak seçilebileceğini ifade etmektedir.
5.

SONUÇLAR

Eksenel yüklemeye maruz kirişin enine titreşim denklemi üstel matris yöntemi ile çözülerek
mod yapıları elde edilmiştir. Sistemin titreşim denklemi üstel fonksiyonların matris formları
kullanılarak matris denklem sistemi haline getirilmiştir ve sistem bilgisayar yazılımı ile
rahatlıkla çözülmüştür. Bu yöntemle elde edilen sonuçların tam çözüme hızla yakınsadıkları
görülmüştür. Yapılan hata analizleri bu durumu teyit etmektedir. Yöntemin avantajı
sistematik ve hassas sonuçlar vermesidir. Yöntemin etkinlini gösterebilmek için bir tane sabit
kesitli bir tane değişken kesitli kiriş örneği çözülmüştür. Elde edilen sonuçların tam çözümle
uyumlu oldukları görülmüştür. Bu yöntem tam çözümü bilinmeyen titreşim denklemlerine de
rahatlıkla uygulanabilir olması nedeniyle avantaj sağlamaktadır.
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RASSAL ARAMA TEKNİĞİ İLE BETONARME KİRİŞLERİN FARKLI
BETON DAYANIMLARI İÇİN OPTİMİZASYONU
Gebrail Bekdaş1, Sinan Melih Nigdeli2
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ÖZET
İnşaat mühendisliğinde betonarme elemanların tasarımında mühendisin deneyimine göre
tasarım yapılmaktadır. Ancak bu tasarımların maliyet açısından en ekonomik olduğu
bilinmemektedir. Bu çalışmada betonarme sürekli kirişlerin tasarımı maliyet açısından en
ekonomik olacak şekilde optimum olarak belirlenmektedir. Optimizasyon işlemi için bir
rassal arama tekniği (RAT) geliştirilmiştir. Geliştirilen metotta tüm kritik kesitlerin ve
donatıların optimum değerleri, TS500-Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları
yönetmeliğine göre bulunmaktadır. Kesit tesirleri üç moment denklemlerine göre belirlenmiş
ve elverişsiz yükleme durumları dikkate alınmıştır. Geliştirilen metot en uygun maliyetli
tasarımın bulunmasında etkilidir.
Anahtar kelimeler: Rassal arama tekniği, Betonarme sürekli kirişler, Optimizasyon, Maliyet
optimizasyonu.
GİRİŞ
Betonarme yapıların tasarımında kesit boyutları mimari unsurlar ve standart koşulları göz
önüne alınarak tasarım mühendisi tarafından deneyimlerine bağlı olarak belirlenir. Ancak
belirlenen kesitler verilen yükleri güvenle taşımasına karşın, maliyet yönünden en uygun
kesitler olmayabilir. Bu durumdan dolayı betonarme elemanların kesitlerinin bulunmasında
optimizasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, belirli bir kesitteki yükleme durumu için
elde edilmiş olan donatı alanı, piyasada belirli çaplarla üretilen donatı çubuklarından tam
olarak sağlanamamaktadır. Bu unsurlardan dolayı da donatı demirinin sayı ve çap
optimizasyonu da önem kazanmaktadır.
Ülkemiz ve dünyada kullanımı oldukça yaygın olan betonarme yapıların maliyet açısından
optimizasyonu çeşitli yayınlarda ele alınmıştır. Coello ve diğerleri [1], bir metasezgisel metot
olan genetik algoritmayı kullanarak betonarme kirişleri optimize etmiştir. Eğik eğilme
1

bekdas@istanbul.edu.tr

2

melihnig@istanbul.edu.tr

105

Bekdaş ve Niğdeli

altındaki betonarme kolonların optimum donatı çapı ve sayısı genetik algoritma
kullanılarakRafiq ve Southcombe [2] tarafından bulunmuştur. Koumousis ve Arsenis [3],
yüksek kirişler dahil betonarme elemanların optimum tasarımını genetik algoritma ile
yapmışlardır. Eğilme etkisi altındaki betonarme elemanların şekil optimizasyonunu da içeren
bir çalışma genetik algoritmanın kullanımı ile Rath ve diğerleri [4] tarafından yapılmıştır.
Betonarme çerçeve yapıların optimum malzeme ve maliyeti ile tasarımı genetik algoritma
kullanılarak, Camp ve diğerleri tarafından incelenmiştir [5].
Ferreira ve diğerleri farklı tasarım standartlarına göre T-kesitli kirişlerin optimum tasarımı
üzerinde çalışmıştır [6]. Genetik algoritma gibi bir metasezgisel metot olan tavlama benzeşimi
algoritması yardımıyla kirişlerin eğilme ve kesme etkisi altında optimizasyonu incelenmiştir
[7]. Barros ve diğerleri tek ve çift donatılı kirişlerin optimum donatı alanı ve oranı için
bağlantılar elde etmiştir [8]. Govindaraj ve Ramasamy sürekli betonarme kirişlerin [9] ve
betonarme çerçevelerin [10] optimum tasarımı üzerinde çalışmışlardır. Guerra ve Kiousis çok
açıklıklı ve çok katlı betonarme çerçevelerin optimizasyonunu ardışık karesel programlama
ile incelmişlerdir [11]. Eğik eğilme altındaki betonarme kolonların donatı optimizasyonu GilMartin ve diğerleri tarafından incelenmiştir [12]. Barros ve diğerleri eğilme etkisindeki
dikdörtgen kesitli betonarme elemanların optimum faydalı kesit yüksekliği ve donatı alanı için
önerilerde bulunmuştur [13]. Fedghouche ve Tiliouine, Eurocode 2 standartlarına göre tek
donatılı T-kesitli betonarme kirişlerin genetik algoritma ile optimizasyonunu yapmıştır [14].
Evrenin oluşumu sürecinden esinlenerek ortaya çıkan bir metazezgisel algoritma olan Büyük
Patlama-Büyük Çöküş algoritması [15], betonarme perdelerin [16] ve betonarme çerçevelerin
[17] optimizasyonu için kullanılmıştır. Bekdaş ve Nigdeli bir müzisyenin dinleyiciyi memnun
etmek için en iyi notayı aradığı süreçten ilham alan armoni araştırma algoritması [18] ile
eğilme etkisi altındaki betonarme kesitleri optimize etmişleridir [19-20].
Bu çalışmada, sürekli kirişlerin maliyet açsısında optimum tasarımı için bir Rassal Arama
Tekniği (RAT) önerilmiştir. Metot, kirişlerin tüm kritik kesitleri için optimum kesit ve
donatıları, TS500-Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları yönetmeliğinde [21]
belirtilen tasarım kurallarına göre yapmaktadır. Kesit tesirleri, üç moment denklemleri
(Clapeyron denklemleri) [22-23] kullanılarak gerçek çözümleriyle elde edilmektedir. Ayrıca,
hareketli yükün tüm elverişsiz yükleme durumları dikkate alınmaktadır.
SÜREKLİ BETONARME KİRİŞLER OPTİMİZASYONU İÇİN
RASSAL ARAMA TEKNİĞİ
Sürekli betonarme kirişlerin optimizasyonunda kullanılan rassal arama tekniği 6 adımda
açıklanabilir.
i. Sürekli kirişin özellikleri tanımlanmalıdır. Bu özellikler açıklık sayısı, her açıklığın
uzunluğu ve yükleme durumlarıdır.
ii. Açıklık uzunlukları ve mesnetlendiği noktaları belli olan betonarme sürekli kirişin
kesit boyutları her açıklık için rassal olarak kullanıcı tarafından belirlenen bir
çözüm alanından türetilmektedir. İnşaat sahasında üretime uygun olması için kesit
boyutları 10 mm’nin katları olacak şekilde tanımlanmaktadır. Bu değer kullanıcı
tarafından değiştirilebilir.
iii. Kesitler de belli olduktan sonra üç moment denklemleri ile kesit tesirleri açıklık ve
mesnetlerde hesaplanabilir. Kesit tesirleri tüm hareketli yük durumları için
hesaplanmaktadır ve en kritik sonuçlar tasarımda ele alınmaktadır.
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iv. Kesit tesirleri bulunduktan sonra gerekli boyuna ve sargı donatıları elde edilir. Gerekli
boyuna donatının alanı hesap ile belirlense bile, bu değeri uygulamada tam olarak
elde etmek belirli çaplarda üretilen donatı çubukları ile mümkün değildir. Ayrıca
donatının kesitte yerleşebilirliği de kontrol edilmeli ve gerekli ise çift sıralı
yerleşime gidilmelidir. Bu nedenden dolayı, rasgele belirlenen bir donatı sayısı
kadar donatı çapları rasgele belirlenmektedir. Tek donatılı kesit tasarımı kesit
tesirleri için yeterli olmadığı zaman çift donatılı tasarım yapılmaktadır.
İlk önce ön tasarım olarak, kirişin faydalı yüksekliği verilen minimum donatı
boyutlarına göre bulunmaktadır. Donatılar rasgele tanımlandıktan sonra gerçek
faydalı yükseklik miktarı belirlenip, gerekli donatı alanı güncellenmektedir. Bu
aşamada yapılan donatı optimizasyonu 3 koşul sağlanana kadar devam eder.
a. Çekme bölgesinde donatı alanı, maksimum donatı alanını
geçmemelidir. Çift donatılı tasarım gerekli ise, basınç bölgesindeki
donatıların gerilmesine bağlı olarak çekme bölgesindeki donatının
azaltılmış değeri maksimum donatı alanı ile karşılaştırılmaktadır.
b. Belirlenen çap ve sayıdaki donatıların alanı, gerekli donatı alanı
değerini %5’ten fazla aşmamalıdır.
c. Çift donatılı kirişlerde, çekme bölgesindeki donatı alanı basınç
bölgesindekilerden daha fazla olmalıdır.
v. Bu aşamada optimizasyonun amaç fonksiyonu olan kirişlerin toplam malzeme
maliyeti hesaplanır.
vi. Optimizasyon işleminde iterasyon sayısı kullanıcı tarafından belirlenmektedir. Bu
aşamada iterasyon sayısı kontrol edilir. İstenilen iterasyon sayısına ulaşılmış ise,
optimizasyon işlemi sona erer. Aksi takdirde, kesitler için kullanıcı tarafından
girilen çözüm alanı güncellenerek, ikinci adımdan işlemlere devam edilir. Kesit
boyutlarının minimum veya maksimum boyutları, en düşük maliyetli kesitin
değerleri olacak şekilde revize edilir. Bu revizyon %50 olasılık ile yapılmakta,
bölgesel optimum sonuçlara takılmamak için kullanıcı tarafından belirlenen ilk
sınırlarda da kullanılmaktadır
Geliştirilen metodun akış diyagramı Şekil 1’de görülmektedir.
SAYISAL ÖRNEK
Bu çalışmada iki açıklıklı simetrik sürekli kiriş malzeme maliyeti açısından optimize
edilmiştir. Çeşitli beton dayanımları için optimizasyon tekrarlanmıştır. Çelik sınıfı olarak
S420 seçilmiş ve maliyeti 1375 TL/t olarak alınmıştır. Optimizasyonda C25, C30, C35, C40,
C45 ve C50 beton sınıfları kullanılmış ve maliyetleri sırasıyla 80 TL/m3, 85 TL/m3,
90 TL/m3, 95 TL/m3, 100 TL/m3 ve 105 TL/m3 alınmıştır. Tüm açıklıklarda 15 kN/m ölü ve
5.3 kN/m hareketli düzgün yayılı yük bulunmaktadır. Açıklık uzunlukları 6 m ve kiriş basit
mesnetlenmiştir (Şekil 2).
İki açıklıklı simetrik sürekli kirişin kesit genişliği (bw) ve yüksekliği (h), sırasıyla 250-400
mm ve 350-600 mm arasında taranmıştır. Boyuna ve sargı donatısı çapları sırasıyla, 10-36
mm ve 8-14 mm arasında taranmıştır. Beton örtüsü kalınlığı 30 mm alınmıştır. Sürekli kiriş
simetrik olduğu için her iki açıklıkta aynı sonuçlar elde edilmiştir. Optimum tasarım sonuçları
ve toplam maliyetler tüm beton dayanımları için Tablo 1’de verilmiştir.
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Başla

Sürekli kirişlerin
özelliklerinin ve
yüklerinin tanımlanması

Her bir açıklık için rassal olarak kiriş kesitlerinin belirlenmesi

Her canlı yük kombinasyonu için sürekli kiriş analizlerinin yapılması

Kiriş betonarme tasarımının yapılması

Toplam malzeme maliyetinin hesaplanması

Kiriş kesitlerinin
yeniden belirlenmesi

Hayır

İterasyon
sayısının
kontrolü

Evet

Sonuçların yazılması

Bitir

Şekil 1. Optimizasyon yönteminin akış diyagramı
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D=15kN/m
L=5.3kN/m

D=15kN/m
L=5.3kN/m

6.0m
6.0m
Şekil 2. İki açıklıklı sürekli kiriş

Tablo 1. Optimum tasarım sonuçları
C25

C30

C35

C40

C45

C50

(bw/h) (mm)

250/470

250/460

250/450

250/420

250/410

250/390

Açıklık
donatıları

2Φ12+1Φ16
+1Φ18

2Φ12+1Φ14
+1Φ16

2Φ10+2Φ12
+1Φ16

2Φ12+1Φ14
+1Φ18

3Φ12+1Φ20

1Φ10+1Φ14
+1Φ16

Mesnet
donatıları

1Φ14+2Φ18
+1Φ20

3Φ16+1Φ22

1Φ24+1Φ26

1Φ24+1Φ28

1Φ10+1Φ12
+1Φ34

1Φ24+1Φ30

Sargı donatısı

Φ8/90

Φ8/90

Φ8/80

Φ8/90

Φ8/90

Φ8/80

Maliyet (TL)

240.25

245.35

250.57

254.87

260.66

265.19

+1Φ18

SONUÇLAR
Optimum kesit genişlikleri (bw) minimum sınırda çıkmış, eğilme momenti tasıma kapasitesine
daha önemli katkısı olan kesit yükseklikleri (h) verilen sınırlar içinde bulunmuştur. Beton
dayanımı arttıkça, kesit yüksekliği azalmıştır. Verilen yükleme durumu için çift donatılı
betonarme tasarıma ihtiyaç duyulmamıştır. Açıklık ve mesnette boyuna donatılar tek sıra
olarak kesite yerleşebilmektedir ve böylelikle faydalı kesit yüksekliği (d) fazla miktarda
düşmemiştir. Geliştirilen rassal arama tekniği ile betonarme sürekli kirişlerin maliyet
açısından optimizasyonu başarı bir şekilde yapılmaktadır. Uygulama projelerinde mühendisin
sağlamak üzerine çalıştığı önemli unsurlardan biri olan ekonomik tasarımda, geliştirilen
yöntem ile betonarme kesitlerin güvenli bir şekilde boyutlandırması yapılabilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, rijit dairesel bir panç aracılığı ile P tekil yükü ve simetrik olarak etkiyen
yayılı bir yük ile yüklenen, iki elastik çeyrek düzlem üzerine oturan, elastik bir tabakanın
sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Problem
integral dönüşüm teknikleri ve sınır şartları kullanılarak iki adet integral denklemden
oluşan bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. İntegral denklem sistemini GaussJacobi integral formülasyonu kullanılarak çözülmüş ve Matlab yardımıyla yazılan bir
program yardımıyla sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada panç-tabaka ve tabakaçeyrek düzlem arasındaki temas mesafelerinin ve bu temas yüzeyleri boyunca oluşacak
temas gerilmesi dağılımlarının farklı yükleme durumları için değişimleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ayrılmalı temas problemi, çeyrek düzlem, tekil integral denklem,
Gauss-Jacobi İntegral formülasyonu
GİRİŞ
Çoğu yapıların ve mekanik sistemlerin elemanları birbirleri ile temas halindedir. Bu
temasınn karakteri, cisimlerin gerilmeleri birbirlerine iletiş şekilleri, temas halindeki
cisimlerde meydana gelen şekil değiştirmeler, temas uzunlukları ve temas bölgesindeki
temas gerilmesi dağılımı yapının davranışında önemli rol oynamaktadır [1].
Temas mekaniği konusuna Heinrich Hertz tarafından 1882 yılında yazılan “On the Contact
of Elastic Solids” adlı makaleyle girildiği söylenebilir [2]. Kompleks değişkenler
metodunun Muskhelishvili tarafından geliştirilmesi ve Sneddon’ un integral dönüşüm
tekniklerini elastisite teorisinde kullanması ile beraber temas problemleri üzerine yapılan
çalışmalarda bir artış gözlenmiştir.
Zemin üzerine oturan elastik bir tabaka ilk kez 1867 yılında Winkler tarafından ele
alınmıştır [3]. Erdoğan [4], potansiyel teori ve katı cisim mekaniğinin karışık sınır değer
problemlerinde çok sık rastlanan tekil integral denklem takımlarının çözümü için bir
yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem pek çok araştırmacı tarafından çoğunlukla çatlak ve
temas problemlerine uygulanmıştır. Erdoğan ve Ratwani [5], iki elastik çeyrek düzlem
üzerine oturtulmuş ve üzerine baskı uygulanan elastik bir tabakanın sürtünmesiz temas
problemini incelemişlerdir. Tabaka için Fourier dönüşümlerinin ve çeyrek düzlemler için
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Mellin dönüşümünün kullanıldığı problem, bilinmeyen olarak temas gerilmelerinin alındığı
genelleştirilmiş Cauchy tipi integral denkleme dönüştürülmüştür. Aksoğan vd [6,7], iki
elastik çeyrek düzlem üzerine oturtulmuş elastik bir tabakanın sürtünmesiz temas
problemini simetrik ve simetrik olmayan yükleme durumları için incelemişlerdir.
Çakıroğlu [8], rijit bir panç ile bastırılan ve iki çeyrek düzlem üzerine oturan elastik bir
tabakanın temas problemini incelemiştir.
Yapılan bu çalışmalara bakıldığında [5-8], elastik tabakaya sadece panç veya sadece yayılı
yükten oluşan baskılar yapılmaktadır. Bu çalışmada panç ve yayılı yükün etkisi beraber
incelenmiş ve faklı yükleme durumları için sayısal sonuçlar tablolar ve grafikler
yardımıyla verilmiştir.
TEMAS PROBLEMİ
Bu çalışmada, iki elastik çeyrek sonsuz düzlem üzerine oturan, homojen, izotrop bir
tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir.
Tabaka simetrik olacak şekilde üstten dairesel rijit bir panç ile iletilen tekil bir yük ve iki
sabit yayılı yük ile bastırılmaktadır. Tekil yük x  0 noktasında ve yayılı yükler ise
(d1 , d2 ) ve (d2 , d1 ) aralıklarında etkimektedir. Tabaka ile panç ( a,  a ) aralığında ve

tabaka ile çeyrek düzlemler (c0  c, c0  c) ve (c0  c, c0  c)
halindedir. Problemde kütle kuvvetleri ve sürtünme ihmal edilmiştir.

aralıklarında temas

Tabaka x ekseni boyunca (,  ) aralığında uzanmaktadır. Çeyrek düzlemler ise ( f ,  )
ve (,  f ) aralıklarında uzanmaktadır. Problem y eksenine göre simetrik olduğundan
hesapların (0,+∞) aralığında yapılması yeterlidir. Problem düzlem hal için
inceleneceğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır.

Şekil 1.

Rijit bir panç ve simetrik olarak etkiyen yayılı yükler ile bastırılan ve iki
çeyrek düzlem üzerine oturan elastik tabaka
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u  x, y  ve v  x, y  yer değiştirme bileşenlerini,  x  x, y  ,  y  x, y  ve  xy  x, y  de
gerilme bileşenlerini göstermek üzere tabaka ile ilgili sınır şartları aşağıdaki gibi
yazılabilir.
 p1 ( x)

 y1 ( x , h )    q
 0


0 xa
d1  x  d 2
diğer aralıklarda

 xy ( x, h)  0

0 x

1

c0  c  x  c0  c

 p2 ( x)
 0

 y ( x, 0)  
1

(1.1)

diğer aralıklarda

 xy ( x,0)  0
1

v1 ( x, h )
 f ( x)
x

(1.2)
(1.3)

0 x

(1.4)

a  x  a

(1.5)

Polar koordinatlarda ur  r ,  ve u  r ,  yer değiştirme bileşenlerini,  r  r ,  ,    r , 
ve  r  r ,  de gerilme bileşenlerini göstermek üzere çeyrek düzlem için sınır şartları
aşağıdaki gibi yazılabilir.

0  r  2c
diğer aralıklarda

 p2 (r )
 0

  (r , 0)  
2

(2.1)

 r (r , 0)  0

0r 

(2.2)


  (r , )  0

0r 

(2.3)


 r ( r , )  0

0r 

(2.4)

2

2

2

2

2

v1 ( x, 0) u2 (r ,0)

x
r

c0  c  x  c0  c, 0  r  2c

(2.5)

Burada q yayılı yükün şiddetini, f ( x) panç şekil fonksiyonunu x 'e göre türevini
göstermektedir. p1 ( x) tabaka-panç, p2 ( x) ve p2 (r ) tabaka-çeyrek düzlem temas yüzeyleri
boyunca meydana gelen gerilmeleri göstermektedir.
Probleme ilişkin dairesel panç için şekil fonksiyonu:

F ( x)  R  h    ( R2  x 2 )0.5

(3.1)

ve bu fonksiyonun x’e göre türevi ise

f ( x) 

F
x
x
 2 2 0.5 
x ( R  x )
R

Rx

(3.2)
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olarak ifade edilebilirler. Bu ifadelerde geçen  simetri ekseninde tabakada oluşan en
büyük yer değiştirmeyi, R dairesel pançın yarıçapını ve h ise tabaka kalınlığını
göstermektedir.
Gerilme ve yer değiştirme bileşenlerinin genel ifadeleri tabaka için Fourier integral
dönüşümü ve çeyrek düzlem için ise Mellin integral dönüşümü kullanılarak elde edilmiştir.
Elde edilen bu denklemlere problemin sınır şartları uygulanarak tabaka ve çeyrek düzlem
için ayrı ayrı dört bilinmeyenli dört denklem elde edilmiş ve bu ifadelerdeki bilinmeyen
katsayılar bulunmuştur. Elde edilen bu katsayılarda temas yüzeyleri boyunca oluşan
gerilme fonksiyonları p1 ( x) ve p2 ( x) bilinmeyenler olup şu şekilde tanımlanmışlardır.


a

p1 ( )   p1 ( x ) cos  xdx   p1 (t1 ) cos  t1dt1
0

0



c0  c

0

c0  c

p2 ( )   p2 ( x) cos  xdx 



(4.1)

p2 (t2 ) cos  t2 dt2

(4.2)

Panç ile tabaka arasındaki temas yüzeyi boyunca boyunca tabakanın düşey yer değiştirme
fonksiyonunun türevinin, panç profilini tanımlayan fonksiyonun türevine eşit olması sınır
şartı kullanılarak ve x yerine x1 değişken dönüşümü yapılarak problemin birinci tekil
integral denklemi elde edilmiştir. Tabaka ile çeyrek düzlem arasındaki temas mesafesi
boyunca tabakanın düşey yer değiştirme fonksiyonunun türevinin, çeyrek düzlemin düşey
yer değiştirme fonksiyonunun türevine eşit olması şartı kullanılarak ve x yerine x2
değişken dönüşümü yapılarak problemin ikinci tekil integral denklemi elde edilmiştir. Elde
edilen bu denklemlerin sayısal çözümünün yapabilmesi için denklemler aşağıda verilen
boyutsuz büyüklükler kullanılarak boyutsuzlaştırılmışlardır.

t1  ar1

x1  as1

(5.1)

t2  cr2  c0

x2  cs2  c0

(5.2)

z  h

1 ( r1 ) 

(5.3)
h
p1 (t1 )
P

2 ( r2 ) 

h
p 2 (t 2 )
P

(5.4)

Bu integral denklem sistemin sayısal çözümü Gauss-Jacobi İntegral formülasyonu ile
yapılmıştır (Erdoğan ve Gupta, 1972). İntegral denklemlerin çözümü:

 (r )  w(r ) g (r )

1  r  1

w(r )  (1  r ) (1  r )

(6.1)
(6.2)

şeklinde aranmıştır. Burada geçen  (r ) ifadesi boyutsuz gerilme dağılımlarını
göstemektedir. Gerilmeler için tanımlanan bu ifadeler boyutsuzlaştırılmış integral
denklemlerde yerlerine yazılırsa, temas gerilmelerinin bilinmeyen olduğu aşağıdaki
denklem takımı elde edilebilir.
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 N N
1
a
c
N
W
(
)
(
,
)
g
r
K
r
s
K12 ( r2 i , s1k )



1i
1 1i 
11 1i 1k    W2 i g 2 ( r2 i )
h
i 1
 r1i  s1k h
 i 1
N


N

W
i 1

N
1i

4 G1 a / h
q
s1k 
K13 ( s1k )
1  1 P / h R / h
P/h

(k  1, ... , N  1)

(7.1)

a
g1 (r1i ) K 21 (r1i , s2 k ) 
h


1
1
c
W2Ni g 2 (r2i )  

 K 22 (r2i , s2 k )

c
/
h
r2i  s2 k h
i 1
 r2i  s2 k  2 0
c/h

N




G1  2  1 c
q
K 3 ( r2i , s2 k )   
K 23 ( s2 k )
/
G2 1  1 h
P
h


( k  1, ... , N )

(7.2)

Burada:


K11 (r1 , s1 )  
0

 2 2 z
 a
a 
e (1  2 z  2 z 2 )  e 4 z  sin  z  r1  s1   dz
* 
A
h 
 h

(8.1)

 c
c 
4 z
 a 
e ( 1  z )  e 3 z (1  z ) sin  z s1  cos  z  r2  0   dz
* 
h 
A
 h 
 h

(8.2)



K12 ( r2 , s1 )  
0



K13 ( s1 )  
0

2
 a   d 
 d 
1  e 2 z (4 z )  e 4 z  sin  z s1  sin  z 2   sin  z 1   dz
* 
A
 h   h 
 h 

*A  e4 z  (4 z 2  2)e2 z  1


K 21 ( r1 , s2 )  
0



K 22 ( r2 , s2 )  
0

(8.4)

 a
c 
 2 2
c
e (1  z )  e 3 z ( 1  z ) sin  z  r1  s2  0   dz
* 
A
h
h 
 h



0

(9.1)

4 2 z
e (1  2 z  2 z 2 )  e4 z 
*A

 c
c 
 c
c 
*sin  z  s2  0   cos  z  r2  0   dz
h 
h 
 h
 h
K 23 ( s2 )  

(8.3)

(9.2)

4 2
e (1  z )  e3 z (1  z )
*A

 c
c    d 
 d 
*sin  z  s2  0   sin  z 2   sin  z 1   dz
h    h 
 h 
 h

 i 
r1i  cos 

 N 1

(i  1, ... , N )

(9.3)
(10.1)
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  2k  1 
s1k  cos 

 2 N 1 

(k  1, ... , N  1)

(10.2)

1  r1i 2
N 1

(i  1, ... , N )

(10.3)

PN(2 ,2 ) (r2i )  0

(i  1, ... , N )

(11.1)

PN(2 1,2 1) ( s2 k )  0

( k  1, ... , N )

(11.2)

W1iN  

W2Ni  

2 N  2   2  2
 ( N  1   2 ) ( N  1   2 )
*
*
( N  1)!( N  1   2   2 )
( N  1   2   2 )
*

22  2
PN(2 , 2 ) (r2i ) PN(21, 2 ) (r2i )

(11.3)

şeklindedir. Bu ifadelerde geçen P ( ,  ) fonksiyonu Jacobi Polinomlarını,  ifadesi ise
Gamma Fonksiyonunu göstermektedir. r2i ve s2k değerleri, ilgili Jacobi Polinomlarının
kökleridir. Bu denklemlerde geçen g1 (r1i ) ve g 2 (r2i ) ifadeleri bilinmeyen olup toplamda
2N tanedir. İntegral denklem sisteminden 2 N  1 tane denklemden oluşan bir lineer
denklem sitemi elde edilmektedir. Problem sürtünmesiz olduğundan birinci integral
denklemden gelen s1k  0 için yazılan N / 2  1 nolu denklem uygunluk şartına karşılık
gelip otomatik olarak sağlanmaktadır. Bu denklem, denklem sisteminden çıkartıldığında
2N bilinmeyenli 2N denklemden oluşan bir lineer denklem sistemi elde edilir. Denklem
sisteminin çözülmesi ile elde edilen gerilme değerlerinin ve seçilen temas mesafelerinin
aşağıda verilen probleme ait boyutsuz denge şartlarını sağlaması gerekir.

a N
W1i (r1i ) g1 (r1i )  1 (12.1)
h i 1

(12.1)

c N
Q
W2i (r2i ) g 2 (r2i )  0,5 

h 1
P

(12.2)

Doğru temas gerilmeleri için denge şartları sağlatılana kadar probleme interpolasyon ile
çözüm aranır. Problemin çözümünde önce ilk temas mesafeleri tahmin edilir ve lineer
denklem sisteminin çözümünden g1 (r1i ) ve g 2 (r2i ) değerleri hesaplanır. Elde edilen
değerler denge şartlarında yerine yazılarak eşitlik kontrol edilir. Eşitlik istenilen hassasiyet
ile sağlanmıyorsa, temas mesafeleri için yeni değerler belirlenir ve problem tekrar çözülür.
Hassasiyet sağlanıyorsa problemin çözümü elde edilmiş olur ve temas mesafeleri ve temas
yüzeyi boyunca gerilme dağılımları belirlenmiş olur.
SAYISAL SONUÇLAR

Problemin sayısal çözümü için Matlab ile hazırlanmış bir program kullanılmıştır. Sayısal
sonuçlar elde edilirken tabaka yüksekliği h ve tabakanın kayma modülü G1 sabit

116
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Adıyaman ve Birinci

tutulmuştur. Hassasiyetler ise 0, 0001 olarak seçilmiştir. Sayısal sonuçlar elde edilirken
yirmi nokta ( N  20 ) kullanılarak çözüm aranmıştır.
Tabaka-panç boyutsuz gerilme dağılımı x eksenine göre simetrik bir dağılım
gösterdiğinden, grafiklerde sadece x  0 için değerler verilmiştir.Sayısal örneklerde geçen
Q ifadesi sisteme etkiyen yayılı yükün toplam şiddetini göstermektedir. Tablo 1’ tabakapanç ve tabaka-çeyrek düzlem arasındaki yarı temas uzunluklarının tabaka yüksekliğine
oranlarının (a / h, c / h) değişen G1 / ( P / h) oranı ve yük oranı (Q / P) durumlarına göre
değişimi verilmiştir. Şekil 2.a’da tabaka-panç temas yüzeyi boyunca boyutsuz gerilme
dağılışının grafiği sabit bir G1 / ( P / h) oranı ve faklı (Q / P) oranları için gösterilmiştir.
Şekil 2.b’de ise tabaka-çeyrek düzlem temas yüzeyi boyunca boyutsuz gerilme dağılışının
grafiği sabit bir G1 / ( P / h) oranı ve faklı (Q / P) oranları için gösterilmiştir.
Tablo 1.

Yarı temas uzunluklarının tabaka yüksekliğine oranlarının ( a / h , c / h ) farklı

G1 / ( P / h) ve Q / P oranlarına göre değişimi ( G1 / G2  2 , 1  2  2 , R / h  250 ,

d1 / h  1.0 , d2 / h  2.0 , f / h  1.0 )

a/h

c/h

Q
P

1000

1500

2000

3000

5000

10000

0,00

0,4820

0,3489

0,2852

0,2204

0,1638

0,1124

0,50

0,4654

0,3409

0,2803

0,2182

0,1631

0,1123

2,00

0,4952

0,3531

0,2857

0,2212

0,1650

0,1132

10,00

0,6952

0,4900

0,3459

0,2422

0,1770

0,1187

0,00

0,1716

0,1684

0,1671

0,1663

0,1656

0,1645

0,50

0,4209

0,4176

0,4164

0,4152

0,4141

0,4125

2,00

0,6278

0,6269

0,6268

0,6242

0,6247

0,6247

10,00

0,7192

0,7178

0,7177

0,7173

0,7173

0,7181

G1 / ( P / h)

Tablo 1 incelendiğinde tabaka-panç arası yarı temas uzunluğunun (a / h) , G1 / (P / h)
oranının artması ile parabolik olarak sıfıra yaklaştığı görülmektedir. Yük oranının sıfırdan
artmaya başlaması ile temas uzunluğu azalmaya başlamakta ve Q / P  0.5 için minimum
değerine yaklaşmaktadır. Bu noktadan sonra yük oranında meydana gelen artış ile temas
uzunluğunun da arttığı gözlenmektedir. Çeyrek düzlem-tabaka yarı temas uzunluğunun
(c / h) yük oranı (Q / P) ile parabolik olarak arttığı ve yaklaşık olarak 0,72 değerine
yakınsadığı görülmektedir. G1 / ( P / h) oranının artması ile temas uzunluğunda değişimler
gözlemlense de bu değişimlerin çok küçük olduğu görülmektedir. Şekil 2.a incelendiğinde,
grafiklerin tepe noktalarında yarı temas uzunluğunun en az olduğu Q  0.5 P yükleme
durumu için en büyük boyutsuz gerilme şiddetinin, en fazla olduğu Q  2 P için ise en
küçük boyutsuz gerilme şiddetinin elde edildiği görülmektedir. Şekil 2.b' de görüldüğü gibi
çeyrek düzlemin köşesine yaklaştıkça ve yük oranı (Q / P) arttıkça gerilme şiddetleri de
artmaktadır.
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Tablo 2’de tabaka-panç ve tabaka-çeyrek düzlem arasındaki yarı temas uzunluklarının
tabaka yüksekliğine oranlarının (a / h, c / h) değişen G1 / ( P / h) oranı ve yayılı yükün
etkimeye başlama mesafesinin tabaka yüksekliğine oranı ( d1 / h ) için değişimi verilmiştir.
8
(1) Q/P=0
(2) Q/P=0.5
(3) Q/P=1.0
(4) Q/P=2.0

6
p2/(P/h) 4
2

0
0.8

(1)
1.2

(3)

(4)

(2)
1.6
x/h

2

2.4

(b)

Şekil 2.

Temas yüzeyleri boyunca farklı Q / P oranları için boyutsuz temas gerilme

dağılımları ( G1 / (P / h)  1000 , G1 / G2  2 , 1  2  2 , R / h  250 , d1 / h  1.0 ,

d2 / h  2.0 )
Tablodaki bu değerler elde edilirken yayılı yükün genliğinin tabaka yüksekliğine oranı
0, 25 değerinde sabit tutulmuştur. Şekil 3.a’ da tabaka-panç temas yüzeyi boyunca
boyutsuz gerilme dağılışının grafiği sabit bir G1 / ( P / h) oranı ve farklı ( d1 / h ) oranları
için gösterilmiştir. Şekil 3.b’ de ise tabaka-çeyrek düzlem temas yüzeyi boyunca boyutsuz
gerilme dağılışının grafiği sabit bir G1 / ( P / h) oranı ve farklı ( d1 / h ) oranları için
gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde tabaka-panç yarı temas uzunluğunun (a / h) yayılı
yükün uygulama başlama mesafesinin (d1 / h) artması ile parabolik olarak azalıp sabit bir
değere yaklaştığı ve G1 / (P / h) oranının artması ile temas uzunluğunun da daha küçük bir
değere yakınsadığı görülmektedir. Çeyrek düzlem-tabaka yarı temas uzunluğunun (c / h)
yayılı yükün etkime başlama mesafesinin (d1 / h) artması ile parabolik olarak arttığı
gözlenmektedir. G1 / ( P / h) oranının artması ile yarı temas uzunluğunda değişimler
gözlemlense de bu değişimlerin çok küçük olduğu görülmektedir. Şekil 3.a incelendiğinde,
yayılı yükün etkimeye başlama mesafesi arttıkça en büyük boyutsuz temas gerilmelerinin
de arttığı gözlenmektedir. Şekil 3.b incelendiğinde, yayılı yük etkimeye başlama mesafesi
arttıkça en büyük boyutsuz temas gerilmelerinin ve gerilme değişimlerinin azaldığı
görülmektedir. Yayılı yükün etkime başlama noktası çeyrek düzlem üzerinde ilerledikçe
yayılı yükün altında kalan temas yüzeyindeki gerilme dağılımına etkisi
belirginleşmektedir.
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Tablo 2.

Yarı temas uzunluklarının tabaka yüksekliğine oranlarının ( a / h , c / h ) farklı

G1 / ( P / h) ve (d1 / h) oranlarına göre değişimi ( Q / P  0.5 , 1  2  2 , G1 / G2  2 ,
R / h  250 , d2 / h  d1 / h  0.25 , f / h  1.0 )
d1
h

a/h

c/h

G1 / ( P / h)
1000

1500

2000

3000

5000

10000

0,75

0,5312

0,3738

0,2993

0,2271

0,1666

0,1133

1,00

0,5045

0,3592

0,2910

0,2231

0,1649

0,1128

1,50

0,4555

0,3373

0,2786

0,2172

0,1629

0,1120

2,25

0,4403

0,3305

0,2746

0,2153

0,1616

0,1117

0,75

0,2222

0,2187

0,2181

0,2175

0,2164

0,2163

1,00

0,2713

0,2668

0,2661

0,2656

0,2646

0,2644

1,50

0,4694

0,4663

0,4638

0,4644

0,4140

0,4600

2,25

0,9990

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

16
12

(1)
(2)

p2/(P/h) 8

(1) d1/h=0.75
(2) d1/h=1.00
(3) d1/h=1.50
(4) d1/h=2.25

(3)
4
0
0.8

Şekil 3.

(4)

1.2

1.6

2
x/h
(b)

2.4

2.8

3.2

Temas yüzeyleri farklı d1 / h oranları için boyutsuz temas gerilme

dağılımları ( Q / P  0.5 , G1 / (P / h)  1000 , 1  2  2 , G1 / G2  2 , R / h  250 ,

d2 / h  d1 / h  0.25 )
Tablo3'de tabaka-panç ve tabaka-çeyrek düzlem arasındaki yarı temas uzunluklarının
tabaka yüksekliğine oranlarının (a / h, c / h) değişen G1 / ( P / h) oranı ve yayılı yükün
etkime bitiş mesafesinin tabaka yüksekliğine oranı ( d2 / h ) için değişimi verilmiştir.
Tablodaki bu değerler elde edilirken yayılı yükün uygulama başlama mesafesi 0,75
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değerinde sabit tutulmuştur. Yani yayılı yükün genliğinin (d2  d1 ) değişimi incelenmiştir.
Şekil 4.a’ da tabaka-panç temas yüzeyi boyunca boyutsuz gerilme dağılışının grafiği sabit
bir G1 / ( P / h) oranı ve farklı ( d2 / h ) oranları için gösterilmiştir. Şekil 4.b’ de ise tabakaçeyrek düzlem temas yüzeyi boyunca boyutsuz gerilme dağılışının grafiği sabit bir
G1 / ( P / h) oranı ve farklı ( d2 / h ) oranları için gösterilmiştir.
Tablo 3.

Yarı temas uzunluklarının tabaka yüksekliğine oranlarının ( a / h , c / h ) farklı

G1 / ( P / h) ve (d2 / h) oranlarına göre değişimi ( Q / P  0.5 , 1  2  2 , G1 / G2  2 ,
R / h  250 , d1 / h  0.75 , f / h  1.0 )
d2
h

a/h

c/h

Şekil 4.

G1 / ( P / h)
1000

1500

2000

3000

5000

10000

1,00

0,5314

0,3738

0,2994

0,2271

0,1665

0,1133

1,25

0,5156

0,3659

0,2949

0,2250

0,1657

0,1130

1,75

0,4858

0,3514

0,2867

0,2212

0,1641

0,1125

2,75

0,4523

0,3362

0,2779

0,2170

0,1623

0,1119

1,00

0,2220

0,2188

0,2176

0,2169

0,2166

0,2161

1,25

0,2428

0,2420

0,2411

0,2399

0,2395

0,2384

1,75

0,3181

0,3142

0,3129

0,3116

0,3103

0,3100

2,75

0,6644

0,6594

0,6613

0,6600

0,6600

0,6600

Temas yüzeyleri boyunca farklı d2 / h oranları için boyutsuz temas gerilme

dağılımları ( Q / P  0.5 , 1  2  2 , G1 / G2  2 , R / h  250 , d1 / h  0.75 , f / h  1.0 )
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Tablo 3 incelendiğinde tabaka-panç yarı temas uzunluğunun (a / h) yayılı yükün uygulama
bitiş mesafesinin (d2 / h) artması ile parabolik olarak azaldığı ve G1 / (P / h) oranının
artması ile parabolik olarak sıfıra yaklaştığı görülmektedir. Çeyrek düzlem-tabaka yarı
temas uzunluğunun (c / h) yayılı yükün etkime bitiş mesafesinin (d2 / h) artması ile
parabolik olarak arttığı görülmüştür. G1 / ( P / h) oranının artması ile yarı temas
uzunluğunda değişimler gözlemlense de bu değişimlerin çok küçük olduğu görülmektedir.
Şekil 4.a incelendiğinde, yayılı yük etkime bitiş mesafesi arttıkça en büyük boyutsuz temas
gerilmelerinin de arttığı görülmektedir. Şekil 4.b'de görüldüğü gibi, yayılı yükün etkime
bitiş mesafesi arttıkça en büyük boyutsuz temas gerilmeleri ve gerilme değişimleri
azalmaktadır.
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AÇILABİLİR REGLE YÜZEYLERİN KÜRESEL GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE
Vahide Bulut1 ve Ali Calışkan2
Ege Üniversitesi, Matematik Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, Türkiye
ABSTRACT
Developable surfaces are used widely in CAGD. In this paper, the spherical image of
developable surfaces via SLERP is formed. Also, the advantage of working on the spherical
curves instead of developable surfaces is expressed. In addition to them, required reminders
about properties of developable surfaces and SLERP are given.
Key words- Developable surfaces, Gauss map, quaternion, SLERP.
ÖZET
Açılabilir yüzeyler CAGD de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu makalede, açılabilir
yüzeylerin küresel görüntüsü SLERP vasıtasıyla oluşturulmuş, açılabilir yüzeyler yerine
küresel eğriler üzerinde çalışmanın avantajı ifade edilmiştir. Ayrıca açılabilir yüzeylerin
özellikleri ile SLERP hakkında gerekli hatırlatmalar yapılmıştır.
Anahtar kelimeler- Açılabilir yüzeyler, kuaterniyon, SLERP, Gauss map.
1.

GİRİŞ

Açılabilir yüzeyler, gerilmeden ve yırtılmadan düzleme serilebilen yüzeylerdir. Bu
özelliğinden dolayı sheet- metal ve plate-metal temelli endüstrilerde [1, 2], deniz araçları
yüzeyinde ve uçak yüzeylerinde [3] ve mimari yapılarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Gemi, uçak ve mobil vasıtaların tasarımında çok kullanılan açılabilir yüzeylerin kesişimi
literatürde önemli bir yer tutmaktadır.
Diferansiyel geometriden bilindiği gibi, bir açılabilir yüzey düzlem, konik, silindirik yüzey ya
da bir eğrinin teğetlerinin doğurduğu yüzey olabilir [4]. Üreteçleri asal eğrilerdir ve yüzeyin
tüm noktalarında Gauss eğriliği sıfırdır.
Kuaterniyonlar ilk olarak 19. y.y da Sir William Rowan Hamilton tarafından bulunmuştur.
Kuaterniyonlar ve özellikle birim kuaterniyonlar robotik, animasyon ve bilgisayar grafikleri
gibi birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Birim kuaterniyon, dönme matrisinin
diğer bir gösterimidir.
1

vahidebulut@mail.ege.edu.tr

2
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Spherical Linear Interpolation (SLERP), bilgisayar grafiklerinde 3D dönmenin yapılabilmesi
amacıyla Ken Shoemake tarafından sunulmuştur. SLERP, herbir kuaterniyon arasındaki
açının sabit olması, yani sabit hızın sağlanmasından dolayı lineer interpolasyondan farklıdır.
Bu çalışmada, açılabilir yüzeylerin özellikleri üzerinde durulmuştur. Açılabilir yüzeyin
küresel görüntüsü SLERP kullanılarak oluşturulmuş ve son olarak bir örnek verilmiştir.
2.

REGLE VE AÇILABİLİR REGLE YÜZEYLER

Regle yüzey, bir parametreli doğru ailesini içeren bir yüzeydir [5]. Regle yüzey,
.

(1)

şeklinde gösterilir, burada x(v), yüzeyin dayanak eğrisi ya da doğrultmanı, a(v) ise üreteci
olarak isimlendirilir. Bir regle yüzey, doğrunun uzayda sürekli hareket ettirilmesiyle oluşan
yüzeydir. (1) ifadesi v=sbt için bir doğru belirtir. Bu doğru, yüzeyin üreteci olarak
isimlendirilir. Bu denklemden,
,

(2)

bulunur.
Açılabilir regle yüzey, verilen bir üreteç boyunca tüm noktalarda teğet düzlemi sabit olan bir
regle yüzeydir [5]. Bir noktadaki teğet düzlem, bu noktadaki yüzey normaliyle ifade
edilebileceğinden açılabilir regle yüzey, verilen bir üreteç boyunca tüm noktalardaki yüzey
normali sabit olan yüzey olarak da tanımlanabilir [6].
Bir regle yüzeyin açılabilir olması için,
(3)
koşulu sağlanmalıdır [5].
3.

AÇILABİLİR REGLE YÜZEYLERİN ÖZELLİKLERİ

Yüzeyin bir kısmının açılabilir olması için yalnız ve yalnız bu kısmın heryerinde K=0
olmalıdır. Açılabilir regle yüzeyler düzleme izometrik olarak eşlenebilir [5]. Bu yüzden,
sadece açılabilir regle yüzeyler izometrik olarak düzleme dönüştürülebilir.
Gauss dönüşümü, R3
deki bir yüzeyin her noktasını birim küre üzerindeki noktalara
dönüştüren bir fonksiyondur. Bir yüzeyin Gauss dönüşümü diğer bir yüzeydir. Açılabilir regle
yüzeyler, Gauss dönüşümü ile bir eğri ya da eğri ağına dönüşür. Böylece iki açılabilir yüzeyin
kesişimi de iki küresel eğrinin kesişimi durumuna indirgenebilir [7]. Çünkü, açılabilir regle
yüzeylerde üreteç boyunca tüm noktalarda yüzey normalleri eğrinin binormalleri olup paralel
kalırlar. Gauss dönüşümü tek bir eğri olduğundan, yüzeyin doğrultmanı da tek bir sürekli eğri
olur. Bu yüzeyler açılabilir regle yüzeyler ya da torsal regle açılabilir yüzeyler olarak
isimlendirilir [6].
4.

KUATERNİYON

R4 de bir element tanımlayan bir kuaterniyon dört değişkenlidir. Bu yüzden bir kuaterniyon,
reel sayılar ve i,j,k sanal sayılar olmak üzere,
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Şekil 1: Açılabilir regle yüzey

şeklinde

yazılabilir.

Burada
dir.

i,j,k

R3

de

standart

ve

ortonormal

baz

ve

iki kuaterniyon olmak

üzere toplamları;
+

=(

olur.

Eğer kuaterniyonlar,
çarpımı,

ve

biçiminde yazılırsa kuaterniyon
.

biçiminde ya da,

=

biçiminde yazılabilir [8].
Kuaterniyonun eşleniği,

dir.

Kuaterniyonun normu, N(q) =
Birim kuaterniyon,

dir, burada q skaleri N(q) ile ifade edilmiştir.
şeklinde tanımlanır.

Kuaterniyonun tersi,
dir .
Eğer bir n vektörü etrafında

kadar dönen bir kuaterniyon varsa bu,

biçiminde gösterilir [9] .
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5.

KUATERNİYON İNTERPOLASYONU

3

S üzerindeki jeodezik yay, bilgisayar grafiğinde ayrıca SLERP olarak isimlendirilir (ilk
kullanımı, kuaterniyonu bilgisayar grafikleri topluluğuna tanıtan Shomake tarafındandır [10])
[11]. SLERP, bir birim vektörü diğerine döndürürken interpole edilmiş vektörün birim
uzunluğunu korur ve küre üzerinde kalmasını sağlar. Ayrıca SLERP, dönmenin yanında
düzgünlük durumunu ve sabit açısal hızı da sağlar [12].
ve
kuaterniyonları baz olarak
küre üzerinde seçildiğinde, küresel jeodezik eğrinin denklemi,
(4)

olarak bulunur, burada t

[0,1] ve

,

ve

arasındaki açıdır ve,
(5)

biçiminde hesaplanır.
Bu yüzden denklem (4), kürenin jeodeziklerine karşılık gelen büyük çemberleri verir.

Şekil 2: Kuaterniyon interpolasyonu
6.

AÇILABİLİR REGLE YÜZEYLERİN KÜRESEL GÖRÜNTÜSÜ

s yay parametresi olmak üzere verilen bir

eğrisinin S.Frenet çatısı ,

,
,

(6)

,
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dir. Burada
,
eğrisinin teğet birim vektörü;
ise binormal birim vektörüdür [13].

, asal normal birim vektörü ve

Açılabilir regle yüzeyler, Gauss dönüşümünün uygulanması ile
binormal vektörünün
birim küre üzerinde, binormallerin küresel göstergesi olan bir eğriye dönüşür.
yerine
reel birim kuaterniyonu alınabilir. Bu durumda
açılabilir regle yüzeyin küresel görüntüsü SLERP kullanılarak,
,

t

[0,1]

nin çizdiği eğriye dönüşür.

Şekil 3: Açılabilir regle yüzeyin küresel görüntüsü
SLERP ile çizilen eğri, birim kürenin jeodeziklerine yani kürenin büyük çemberlerine karşılık
geldiğinden, açılabilir yüzeyler de birim küre üzerinde büyük çember yaylarına karşılık gelir.
7.

UYGULAMA

eğrisi, bir açılabilir yüzeyin küresel görüntüsü olan küresel
bir eğri olsun.
ve , bu ikisi arasında interpole edilecek iki kuaterniyon, t, 0.0 (
de) ve 1.0 (
de)
arasında bir skaler ve ,
ve arasındaki açı olsun. Değerler aşağıdaki şekilde alınmıştır,
=1

,
,
,

t = 0.5

(7) denkleminden ve 6. Bölümden

,

yerine alınarak aşağıdaki gibi yazılabilir,
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.
8.

SONUÇ

Bu çalışmada, açılabilir regle yüzeylerin küresel görüntüsü kuaterniyon interpolasyon ile ifade
edilmiştir. Bu amaçla, regle ve açılabilir regle yüzeylerle ilgili gerekli hatırlatmalar yapılmış
ve açılabilir regle yüzeylerin genel özellikleri verilmiştir. Diğer taraftan SLERP tanıtılmış ve
bir açılabilir regle yüzeyin küresel görüntüsü SLERP ile ifade edilmiş ve bunun için bir örnek
verilmiştir.
Ayrıca iki açılabilir yüzeyin kesişimi, birim küre üzerindeki jeodeziklerin kesişimine karşılık
gelir. Böylece CAD/CAM de yaygın olarak kullanılan açılabilir regle yüzeyler, birim küre
üzerindeki eğrilere ve SLERP’in uygulanmasıyla da büyük çember yaylarına indirgenmiştir.
9.
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PARÇACIK İÇEREN KOMPOZİTLERİN ELASTİK KATSAYILARININ
ANALİTİK YÖNTEMLE TAYİNİ
Osman Bulut, Necla Kadıoğlu ve Şenol Ataoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

ABSTRACT
In this study, composite materials which contain micro-particles have been considered to
observe the results on the macro scale properties of a material when a difference has been
generated in micro structure of it. The variation of the Bulk and shear moduli with respect to
the volume ratio defining as the ratio of the volumes of the particles to the matrix of these
materials which are considered in the type of two-phases composites have been calculated. In
the problems considered low volume ratio, homogenously dispersed particles in matrix, and
no interactions between particles have been assumed. Moreover, they are supposed that all
materials behave linearly elastic, and they are homogeneous and isotropic. In the sense of
assumptions mentioned composites which are heterogeneous have been considered to a
fictitious material wich can be evaluated as homogeneous. In the analytical computations,
basically the point of view is used that the equality of the strain energies on quasihomogeneous and quasi-isotropic composites and fictitious materials which are exposed to the
same stress field. For simplicity, the calculations are realized on a representative volume
elements (RVE) get from composites instead of whole composites and on a fictitious material
having the same geometries with RVE. Considering particles have exactly spherical
geometry, RVE have been formed as spheres containing a spherical particle. For these bodies,
the stress fields of the hydrostatic pressure and the simple shear have been solved,
respectively.
ÖZET
Bu çalışmada, bir malzemenin mikro yapısı seviyesinde yapılacak bir değişikliğin makro
boyuttaki mekanik özelliklerine ait sonuçlarının gözlenebilmesi için, bu malzemeye mikro
parçacıklar eklenerek oluşturulacak kompozit malzemeler ele alınmıştır. İki fazlı bu tür
kompozitlerin Bulk ve kayma modüllerinin hacim oranı ile değişimi analitik yolla elde
edilmiştir. Ele alınan problemlerde düşük hacim oranları için ve eklenti malzemesinin
kompozit içerisinde homojen dağılım gösterdiği, eklentilerin birbirleri ile etkileşmediği
varsayılmıştır. Yine burada, tüm malzemelerin lineer-elastik, homojen ve izotrop davranış
gösterdiği kabul edilmiştir. Yukarıdaki kabuller çerçevesinde heterojen bir malzeme olan
kompozit, homojen gibi düşünülebilecek bir fiktif malzemeye eşdeğer kabul edilmiştir.
Burada yapılan analitik hesapta, herhangi bir gerilme haline maruz sanki homojen (quasihomogenous) ve sanki izotrop (quasi-isotropic) olarak varsayılan bir kompozitin üzerinde
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biriken toplam şekil değiştirme işinin, buna eşdeğer olarak düşünülen fiktif malzemede aynı
gerilme hali altında biriken toplam şekil değiştirme işine eşitliği esas alınmıştır. Ancak burada
hesaplar tüm kompozit üzerinde değil, kompozitten alınan temsili hacim elemanı ve buna eş
değer fiktif cisim üzerinde yapılmıştır. Parçacıkların tam küresel geometride olduğu
düşünülerek temsili hacim elemanı tek küresel parçacık içeren küresel bir cisim olarak
tanımlanmıştır. Küresel temsili hacim elemanı ve fiktif cisim, ilk olarak ele alınan problemde
hidrostatik basınç, ikinci olarak da basit kayma etkisi altındadır.
1. GİRİŞ
Günümüzde birçok alanda yaygın şekilde kullanılan kompozit malzemelerin üretim amacı, dış
etkilere karşı dayanıksız olsa bile elde edilmesi, işlenmesi ve şekil verilmesi daha kolay olan
malzemelerin, yüksek mekanik özellikli, uygun malzemelerle takviye edilerek amaçlanan
mekanik özelliklerinin daha iyi olmalarını sağlamaktır. Tasarım esnasında bu tür
malzemelerin mekanik davranışlarını belirleyecek malzeme katsayılarının belirlenmesi
önemlidir. Bu çalışmada mikron mertebede boyuta sahip parçacık takviyeli kompozitlerin
efektif Bulk modülü ve efektif kayma modülü analitik olarak hesaplanmıştır. Literatürde
kompozitlerin malzeme katsayıları için üç farklı yöntemden bahsedilmektedir ki bunlar, direk
metod, varyasyonel metod ve yaklaşım metodlarıdır [1]. Bu çalışma varyasyonel metod
grubundadır. Yöntemin ayrıntıları ileride anlatılacaktır.
Bu çalışmada ele alınan kompozitlerde bunu oluşturan matris ve parçacık malzemelerinin
lineer-elastik, homojen ve izotrop davranış gösterdiği türdedir. Parçacıkların malzeme
özelliklerinin, matrisinkilere göre çok yüksek olduğu durumlar düşünülmüştür. Ayrıca
homojen bir dağılımla az miktarda yerleştirilen parçacıkların birbirleri ile etkileşmediği
düşünülmektedir. Bu kabuller altında parçacık içeren kompozit cisim, Hashin tarafından sanki
homojen (quasi-homogeneous) ve sanki izotrop (quasi-isotropic) olduğu düşünülerek fiktif bir
homojen malzemeye eşdeğer olarak kabul edilmiştir [2]. Şekil 1 'de bahsedilen türde herhangi
bir kompozit cisimle buna eşdeğer homojen izotrop fiktif bir cisim görülmektedir.

Şekil 1 Kompozit ve buna eşdeğer fiktif cisimler
Böylece problem, bu fiktif malzemenin elastik özelliklerinin bulunması problemi olur.
Referanslarda verilen [2] numaralı makalede de olduğu gibi çok küçük olan parçacıkların
geometrik formu küre olarak kabul edilmiş; bu ve yukarıda yapılan diğer kabullerle birlikte
problem tüm kompozit cisim yerine küresel tek parçacık içeren küresel kompozit cisim
üzerinde çözülmüştür. Bu cisme temsili hacim elemanı denilmektedir. Şekil 2 'de b yarıçaplı
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bir küre ile bununla eş merkezli a yarıçaplı küreden oluşan temsili hacim elemanı ile b
yarıçaplı buna eşdeğer efektif cisim görülmektedir.

Şekil 2 Parçacık içeren temsili hacim elemanı ve buna eşdeğer efektif cisim
Bahsedilen kompozit malzemelerin elastik sabitlerinin belirlenebilmesi için değişik gerilme
etkilerine maruz temsili hacim elemanının üzerlerinde biriken toplam şekil değiştirme
işlerinin, efektif cismin ilgili gerilme haline maruz olması durumunda üzerlerinde biriken
işlerle eşitliği kullanılacaktır. Küresel parçacık içeren kompozitlerin elastik sabitlerinin tayini
aynı metotla Hashin tarafından yapılmış ancak o, toplam işi hesaplamak yerine farklı bir
hesap yaparak katsayılar için alt ve üst limitleri tayin etmeye çalışmıştır [2]. Bu çalışmada,
M

M

P

P

matris, parçacık ve fiktif malzemelerine ait Bulk ve kayma modülleri sırasıyla K ,  , K ,  ,
K* ve * sembolleri ile gösterilecektir.
2. ANALITIK ÇÖZÜMLER
2.1 Efektif Bulk Modülünün Hesabı
İlk olarak 0 hidrostatik çekme gerilmesi altıdaki küresel tek cisim ele alınmıştır. Şekil 3 'de

ele alınan problemin geometrisi görülmektedir.

Şekil 3. b yarıçaplı tek kürede hidrostatik çekme problemi ve problemin çözümünde
kullanılan koordinat takımı
Küresel koordinat takımında yer değiştirme vektörü ve şekil değiştirme tansörünün bileşenleri

u  ur er  u e  u e

 rr 

u 
ur
1
,    ur   
r
 
r

(2.1)

(2.2)

131
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Bulut, Kadıoğlu ve Ataoğlu

  


1  u
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(2.3)
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r
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 r  
     ,  r  
   
2  r 
r
r 
2  rsin  r
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1  1 u u

 u cot 

2r  sin  


(2.4)

(2.5)

şeklindedir. Gerilme halinden ve cismin geometrisine ait dönel simetriden dolayı, yer
değiştirmenin yalnızca radyal bileşeni sıfırdan farklı olur. Ayrıca bu bileşenin , ve  ‘den
bağımsız olduğu açıktır. Başka bir deyişle, ur yalnızca r değişkenine bağlıdır. Bu, (2.1) - (2.5)

bağıntılarında yazılırsa

u  ur er , u  u  0

 rr 

ur
u
,       r
r
r

 r   r    0

(2.6)
(2.7)
(2.8)

sonuçları bulunur. Buradan gerilme-şekil değiştirme bağıntısı ve gerilme bileşenleri yazılırsa

ur
u
 2 r
r
r

(2.9)

ur
u
 2(   ) r
r
r

(2.10)

 rr  (  2  )
      

 r   r     0

(2.11)

ifadeleri elde edilir. Statik halde kütle kuvvetlerinin sıfır olması durumunda denge
denklemleri yer değiştirme vektörü cinsinden

(  2 )·u      u  0

(2.12)

şeklinde yazılır. Bu denklem elde edilen yer değiştirme vektörü ile çözülürse

ur  Ar 

B
r2

(2.13)

sonucu bulunur. Bu çözümün her yerde geçerli olabilmesi için r = 0 ‘da ur ‘nin sonlu olması

gerekir. Dolayısıyla

B0

(2.14)

ur  Ar ,  rr        A

(2.15)

 rr   (3 A)  2 A  3KA ,       3KA

(2.16)

bulunur. Bu kullanılarak bileşenler
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olarak hesaplanır. Burada K, Bulk modülüdür ve K = (3+2)/3 şeklinde ifade edilir. A
sabitini belirleyebilmek için küresel cismin dış yüzeyinde sadece gerilmenin radyal
doğrultuda bileşeni sıfırdan farklı olur ve 0 ‘a eşit olur. Bu yazılır ve bileşenler elde edilirse iş
ifadesi, V b yarıçaplı kürenin hacmini göstermek üzere, aşağıdaki gibi elde edilir.

U

1
V  o2
2K

(2.17)

Ardından iç içe eş merkezli, birlikte çalışan iki kürenin aynı gerilme etkisi altında olduğu
problem ele alınmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Hidrostatik çekme altında temsili hacim elemanı
Parçacık ve matris için yer değiştirme vektörleri önceki problemin çözümünden

urP  AP r
urM  AM r 

0ra

BM
r2

(2.18)

ar b

(2.19)

elde edilirler. Bu problemde sınır şartları

r  b 'de

 rrM   o

(2.20)

r  a ' da

urrM  urrP

(2.21)

ra

'da

 rrM   rrP

(2.22)

şeklindedir. Bunlar yazılarak elde edilen denklem takımı çözüldüğünde
KM  KP
D  o
4  M [ K M  ( K P  K M )c ]  3 K M K P

(2.23)

AP   o

(4 M  3K M )
3 4  M [ K M  ( K P  K M )c ]  3 K M K P

AM   o

(3K P  4 M )
3 4  M [ K M  ( K P  K M )c ]  3K M K P









(2.24)

(2.25)

Burada D=BM/a3 olarak tanımlanmıştır. Böylece gerilme ve şekil değiştirme bileşenleri
yazılarak toplam şekil değiştirme işi elde edilmiştir.
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9
9
U  V c K P ( AP ) 2  V K M ( AM ) 2 (1  c)  6V  M D 2 (c 2  c)
2
2

(2.26)

Temsili hacim elemanı için elde edilen bu iş buna eşdeğer fiktif cisim olarak düşünülebilecek
tek kürenin işine eşitlenirse Bulk modülü K* aşağıdaki şekilde hesaplanır.





1
1
 2 9cK P ( AP ) 2  (1  c) 9 K M ( AM ) 2  12 M D 2 c 
*
K
0

(2.27)

2.1 Efektif Kayma Modülünün Hesabı

Problem öncelikle, yine efektif küresel cisim olarak değerlendirilecek tek küresel cisim için
çözülecektir. Ele alınan gerilme hali basit kaymadır ve yüzey gerilme vektörü aşağıda
yazılmıştır.
 sin sin 
T   ·n   o  sin cos 


0

(2.28)

Problemin geometrisine ve sınır koşullarına uygunluğundan dolayı problem küresel
harmonikler kullanılarak çözülmüştür. Bunun için u yer değiştirme vektörünün bir  küresel
harmonik fonksiyonunun gradyanından türetildiği düşünülebilir. Bu problem için bu
fonksiyon

  x1 x2 r n

(2.29)

olarak alınmıştır. Üç tip küresel harmonik fonksiyon çözümü şu şekilde verilmektedir.
1. Tip:

u  r 2   r

2. Tip :

u  

3. Tip :

u  r  

(2.30)

Burada
r  xi ei , r  x12  x22  x32

(2.31)

şeklinde belirtilir. Bu çözümler yer değiştirme vektörü cinsinden yazılmış denge
denklemlerinde yerine konursa n için 0 ve -5 olmak üzere iki sonuç bulunur. Sonuç olarak
verilen yüzey gerilme vektörünü sağlayacak yerdeğiştirme alanı küresel harmonikler
kullanılarak belirtilen üç tip çözümün bir kombinasyonu olarak yazılır.
u  u1  u 2  u 3  u 4  u 5  u 6

(2.32)

Bunlar sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü tipteki çözümler için n ‘ye ait iki değer için yer
değiştirmelerdir ve sırasıyla aşağıda verilmiştir.
u1  D1  r 2( x1 x2 )  1rx1 x2 

(2.33)

xx
xx 

u 2  D2  r 2 1 5 2   2r 1 5 2 
r
r 


(2.34)
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u 3  D3( x1 x2 )

(2.35)

x1 x2
)
r5

(2.36)

u 4  D4(

u 5  D5 r  ( x1 x2 ) 

(2.37)

xx 

u 6  D6 r  ( 1 5 2 ) 
r 


(2.38)

Burada  katsayıları yine denge denklemleri kullanılarak hesaplanır.

1  

4  14
3  8
, 2 
5  7 


(2.39)

(2.32) numaralı denklemde kapalı formda yazılan çözümün, ele alınan küresel cismin her
yerinde geçerli olması gerekir. Bunun için yer değiştirmeler sonlu olmalıdır. (2.34), (2.36) ve
(2.38) ‘de verilen u ifadelerininse r = 0 için sonlu olmayacakları açıktır. Bunun için bunlara
ait katsayılar sıfır olmalıdır.
D2  D4  D6  0

(2.40)

Kalan yer değiştirme çözümleri açık şekilde aşağıda yazılmıştır.
u1  D1 (r 2 x2  1 x12 x2 )e1  (r 2 x1  1 x1 x22 )e 2  1 x1 x2 x3e 3 
u 3  D3  x2e1  x1e 2 

u 5  D5   x1 x3e1  x2 x3e 2  ( x12  x22 )e 3 

(2.41)

Şekil değiştirme bileşenleri yer değiştirme şekil değiştirme bağıntıları kullanılarak
hesaplanmıştır. Toplam şekil değiştirme tansörü bunların kombinasyonu şeklindedir.
1
11
121
 1
1
   21
 22
1
1
 31
 32


131  113 123 133  115 125 135 
 3
 5
1 
3
3 
5
5 
 23
   21  22  23    21  22  23 
1 
3
3 
5
5 
 3
 5
 33
  31  32  33   31  32  33 

(2.42)

Gerilme bileşenleri de buradaki şekil değiştirme bileşenlerinden gerilme-şekil değiştirme
bağıntıları kullanılarak hesaplanır. Toplam gerilme tansörü yine aynı şekilde yazılır. Gerilme
ve şekil değiştirme bileşenleri ile toplam şekil değiştirme işinin hesaplandığı integral
yazılmadan önce kartezyen koordinatlar küresel koordinatlarda yazılmıştır. Sınır koşulu
olarak gerilmenin değeri r = b ‘de yüzey gerilmesi değerine eşitlenerek katsayılar aşağıdaki
şekilde hesaplanmıştır.
D1  0,

D3 

o
,
2

D5  0

(2.43)

Sonuç olarak basit kayma etkisi altındaki tek kürede toplam şekil değiştirme işi aşağıdaki
şekilde hesaplanmıştır.
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U

 o2 3
b
3

(2.44)

Bundan sonra iç içe eş merkezli iki kürenin basit kayma etkisi altında işi hesaplanmıştır.
Burada önceki problemdekine benzer olarak yer değiştirme vektörleri matris ve partikül için
aşağıdaki şekilde yazılır.
u M  u1M  u 2M  u 3M  u 4M  u 5M  u 6M

u P  u1P  u 2P  u 3P  u 4P  u 5P  u 6P

(2.45)

Burada bilinmeyenler matris için B1, B2, ..., B6 ve parçacık için A1, A2, ..., B6 olmak üzere

toplam 12 adettir. Partikülde r = 0 ‘da yer değiştirmenin sonlu olması için aşağıdaki koşul
sağlanmalıdır. Buradan
A2  A4  A6  0

(2.46)

olur ve bilinmeyen sayısı dokuza iner. Üç grup sınır koşulu yazılmıştır. Burada bileşenler
küresel koordinatlar cinsinden yazılmıştır. Bunlar
u P (r  a)  uM (r  a)

(2.47)

 P (r  a)   M (r  a)

(2.48)

 M ( r  b)  T

(2.49)

Bu denklemlerden her birinde  ve  nin lineer bağımsız foksiyonlarının katsayıları eşitlenirse
dokuz adet denklem elde edilir. Ancak bunlar üç lineer bağımsız denklemin tekrarlanması
olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak toplamda dokuz denklem yazılmış olur. Bu denklemlerin
üçünün çözümünden
A5  B5  B6  0

(2.50)

Geriye kalan altı katsayı için altı denklemi çözmenin zor olduğu görülmüştür. Bu sebeple
matris ve partikül için iş ifadeleri bu katsayılara bağlı yazılacak, daha sonra hacim oranına
bağlı değişimi belirlemek için sayısal çözümler yapılarak her hacim oranına karşı gelen
katsayılar ve temsili hacim elemanın işi hesaplanacaktır. Bu her hacim oranı için efektif cisim
olarak düşünülecek tek kürenin işine eşitlenerek efektif kayma modülü elde edilmiş olacaktır.
Burada partiküle ve matrise ait şekil değiştirme işlerinin ifadeleri verilmiştir.
UP 

4 P
5
1
[14a 5 A1 A3 ( P   P )(5 P  7  P )  a 3 A32 (5 P  7  P ) 2  a 7 A12 (263( P ) 2
P
P 2
5(5  7  )
3
7

784 P  P  441(  P ) 2 )]
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UM 

2
{1764a12b7 B1 B3 (  M ) 2 ( M   M )(5 M  7  M )
M
M 2
315a b  (5  7  )
7 7

M

210a10b7 B32 (  M ) 2 (5 M  7  M ) 2  1760b7 B42 (  M ) 2 (5 M  7  M ) 2
2112a 2b7 B2 B4  M ( M   M )(5 M  7  M ) 2
18a 9b7 B1 B2  M (5 M  7  M )(27( M )2  204 M  M  196(  M ) 2 )
3a 4b7 B22 (5 M  7  M ) 2 (263( M ) 2  664 M  M  436(  M ) 2 )
18a14b7 B12 (  M ) 2 (263( M ) 2  784 M  M  441(  M ) 2 )

(2.51)

 a [1764b B1 B3 (  ) (   )(5  7  )
7

12

M 2

M

M

M

M

210b10 B32 (  M ) 2 (5 M  7  M ) 2  1760 B42 (  M ) 2 (5 M  7  M ) 2
2112b 2 B2 B4  M ( M   M )(5 M  7  M ) 2
18b9 B1 B2  M (5 M  7  M )(27( M ) 2  204 M  M  196(  M ) 2 )
3b 4 B22 (5 M  7  M ) 2 (263( M ) 2  664 M  M  436(  M ) 2 )
18b14 B12 (  M ) 2 (263( M ) 2  784 M  M  441(  M ) 2 )]}
3. SONUÇLAR

Elde edilen ifadelerde malzeme sabitlerinin hacim oranı ile değişimlerini görebilmek için
belirli iki malzeme ile sonuçlar elde edilmiştir. Seçilen malzemeler Hashin’in 1962’deki
çalışmasında seçtiği (Tungsten karbür – Kobalt alaşımı) malzemelerdir. Bu malzemelere ait
Bulk ve kayma modülleri aşağıda verilmiştir.
K M  172368.93 x106 Pa,

 M  79554.89 x106 Pa

K P  418610.26 x106 Pa,

 P  288223.46 x106 Pa

(2.52)

Sonuçlar hacim artışının her 0.01 ‘lik artışı için sayısal olarak, yazılan bir Fortran programı
yardımıyla hesaplanmıştır. Şekil 5 ve 6 'da kompozit malzemenin hacim oranına bağlı olarak
elde edilen sırasıyla Bulk ve kayma modülü değişimlerinin grafikleri görülmektedir.

Şekil 5. Parçacık içeren kompozitin Bulk modülünün hacim konsantrasyonu ile değişimi
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Şekil 6. Parçacık içeren kompozitin kayma modülünün hacim konsantrasyonu ile değişimi
Poisson oranı, Bulk ve kayma modülü cinsinden ifade edilebilir. Böylece parçacık içeren
kompozitin Poisson oranının hacim oranı ile değişimi hesaplanmış ve grafiği çizilmiştir (Şekil
7).

Şekil 7. Parçacık içeren kompozitin Poisson oranının hacim konsantrasyonu ile değişimi
Efektif Bulk modülü için Hashin (1962) makalesinde varyasyonel yöntemle bir üst ve bir alt
sınır hesaplamış ardından bunların üst üste düştüğünü belirtmiştir. Bu çalışmada yapılan hesap
metodu temelde bahsi geçen makaledeki ile aynı olmasına karşın kesin çözümü vermektedir.
Kayma modülü için ise bahsi geçen yayında yaklaşık bir çözüm verilmiştir (Şekil 7). Ayrıca
literatürde Segurado ve Llorca (2002) makalesinde, epoksi/cam parçacık malzemelerinden
oluşan kompozitten seçtiği, parçacıkların kendi geliştirdikleri bir algoritmaya göre dağılım
gösterdiği dikgörtgen prizması formundaki birim hücrede 3-boyutlu sonlu eleman analizinin
sonuçlarını vermiştir. Ayrıca bu makalede sonuçları karşılaştırılan Benveniste (1987), MoriTanaka teorisinin geliştirilmiş bir uygulaması ile çözüm vermiştir. Bunlardan başka Yu ve
Tang (2006), birim hücre homojenleştirmesi için varyasyonel asimptotik metod (VAMUCH)
olarak isimlendirdikleri sonlu eleman analizi ile efektif kayma gerilmesi için sonuçlar
vermiştir. Bahsedilen sonuçlar bu çalışmadaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
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Şekil 8 'de epoksi reçine/cam parçacıktan oluşan kompozitin hacim oranı ile değişimi matris
ve partikül için sırasıyla Bulk ve kayma modülleri 4.167 GPa, 38.89 GPa, 1.087 GPa ve
29.167 GPa alınarak karşılaştırılmıştır. Şekil 9 'da ise Yu ve Tang 'ın kullandığı malzeme
sabitleri kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Şekil 7. Hashin 1962 'de elde edilen kayma modülü için yaklaşık çözüm ile bu çalışmadaki
kesin çözümün hacim oranına bağlı olarak karşılaştırması (P = 11.54 psi ,  = 41.80 psi)

Seguardo ve Llorca 'nın
3 boyutlu simülasyonu
Bu çalışmadaki sonuçlar
Mori-Tanaka'nın çözümü
Hashin 'in yaklaşık hesabı

Şekil 8. Değişik sonuçların epoksi reçine/cam parçacık kompozitine ait kayma modülü için
hacim oranı ile değişimlerinin karşılaştırılması
Bu çalışmada ayrıca sayısal bir analiz yapılmıştır. Parçacık içeren kompozit için küp şeklinde
seçilen bir küresel matrisin içerisinde küresel parçacıklar uniform bir dağılımla yerleştirilerek
bir sonlu eleman modeli oluşturulmuş ve değişik hacim oranları için ABAQUS isimli
programla ortalama gerilme şekil değiştirme değerleri elde edilmiştir. Şekil 10 'da
parçacıkların belirli bir hacim oranında yerleşimi görülmektedir.
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Şekil 9. VAMUCH 'dan elde edilen sonuçlarla bu çalışmadan elde edilen sonuçların
karşılaştırılması (EM = 70 GPa, EP = 350 GPa, M = 0.3, P = 0.3)

Şekil 10. Parçacıkların matris içerisinde yerleşimi
Tabanından ankastre olarak tutulan bu kompozite üst yüzeyinde birim çekme yüzey gerilmesi
uygulanmıştır.
Analizi yapılan kompozitlerde hacim oranları 2.5, 3.7, 6.1, 8.3 ve 19.6’dır. Küresel
parçacıkların yarıçapları 1 cm ve küpün kenarları 16 cm olarak seçilmiştir. Hacim oranını
değiştirmek için eklenen küre sayıları arttırılmıştır. Şekil 11 'de %3.7 hacim oranında parçacık
içeren kompozite ait bu modelde elde edilen yükleme doğrultusu olan düşey doğrultudaki
gerilme ve şekil değiştirme dağılımları görülmektedir.
Analizde C3D4 (4 nodlu lineer tetrahedron) eleman kullanılmıştır. Kullanılan eleman sayıları
yukarıda verilen değişik hacim oranları için sırasıyla 46807, 55961, 59701, 37905, ve 36176
‘dır.
Modelin orta bölgesinden gerilme ve şekil değiştirme değerleri alınıp buradan kompozitin
elastisite modülü hesaplanmıştır. Matrisin ve partikülün elastisite modülleri ve Poisson
6

2

6

2

oranları sırasıyla 20.68 x 10 N/cm , 70.33 x 10 N/cm ve 0.3, 0.22 ‘ dir. Sonuçlar sırasıyla
aşağıdaki tabloda verilmiş ve analitik olarak bu çalışmada yapılan çözümün sonuçları ile
karşılaştırması Şekil 12 'de verilmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 11. %3.7 hacim oranında parçacık içeren kompozitin (a) gerilme ve (b) şekil değiştirme
dağılımı
Tablo 1. Hacim oranına bağlı olarak ABAQUS modelinden elde edilen kompozitin Elastisite
modülleri
6

2

Hacim oranı c

E.M. (x10 N/cm )

2.5

21.22

3.7

21.39

6.1

22.12

8.3

22.33

19.6

24.59

Şekil 12. ABAQUS sonuçları ile analitik çözümün karşılaştırılması
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ABSTRACT
Reinforced concrete cantilever retaining walls are widely used for various purposes in civil
engineering applications. Determination of seismic behavior of them is extremely important
since these structures, necessarily, are constructed in active earthquake zones. In structural
analyses carried out under earthquake loads, although it is generally assumed that the
structures have fixed supports, it is known that the interactions of retaining walls with backfill
and foundation soils convert the earthquake behavior of these structures into a fairly complicated
problem. The main aim of this study is to investigate the seismic response of a cantilever retaining
wall subjected to backfill and subsoil interactions. In line with this purpose, first, the backfillcantilever retaining wall-foundation/soil system was modeled with finite element method. Special
interface elements were regulated to consider backfill interaction in modeling. Artificial viscous
boundaries were utilized to consider radiational effect of seismic waves and to avoid
reflection. Then, in order to reveal soil interaction effects on wall response, a series of
transient analysis were performed considering five different soil conditions. Newmark’s direct
integration method was used in the analyses. The obtained results indicate that the dynamic
response of cantilever retaining walls may change remarkably due to the soil interactions.
Keywords: Cantilever retaining wall, Soil-structure interaction, Seismic behaviour
ÖZET
Betonarme konsol istinat duvarları çok farklı amaçlarla birçok inşaat mühendisliği
uygulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yapıların zorunlu olarak aktif deprem
bölgelerinde de inşa edilmelerinden dolayı deprem davranışlarının belirlenmesi son derece
önemlidir. Deprem yükleri etkisi altında gerçekleştirilen yapısal çözümlemelerde yapıların
genellikle zemine ankastre mesnetlendiği kabulü yapılmasına rağmen, istinat yapılarının
dolgu ve temel zemini ile olan etkileşimlerinin bu yapıların deprem davranışlarını oldukça
karmaşık bir probleme dönüştürdüğü bilinmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, dolgu ve
temel zemini etkileşimlerine maruz konsol bir istinat duvarının deprem davranışını
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle dolgu-konsol istinat duvarı-temel/zemin
sistemi sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmiştir. Modellemelerde dolgu etkileşimini
dikkate alabilmek için özel ara yüzey elemanları kulllanılmıştır. Yayılmaya bağlı sönüm
etkilerinin dikkate alınabilmesi ve yansıma etkilerinin önüne geçilebilmesi için viskoz sanal
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sınırlar kullanılmıştır. Daha sonra, duvar davranışı üzerinde zemin etkileşim etkilerini ortaya
koyabilmek amacıyla, beş farklı temel zemini koşulu dikkate alınarak deprem çözümlemeleri
gerçekleştirilmiştir. Çözümlemelerde direkt integrasyon yöntemlerinden Newmark yaklaşımı
kullanılmıştır. Çözümlemelerden elde edilen sonuçlar, konsol istinat duvarlarının dinamik
davranışının zemin etkileşimleri nedeniyle önemli mertebelerde değişebileceğini
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Konsol istinat duvarı, Zemin-yapı etkileşimi, Sismik davranış
1. GİRİŞ
Yapı-zemin etkileşim problemini çözmeye yönelik yapılan ilk çalışmalar 1904’de Lamb
tarafından gerçekleştirilen çalışmalara kadar uzanmaktadır [1]. Bu çalışmadan yararlanarak
Reissner 1936’da elastik, homojen, izotrop ve yarı sonsuz ortama oturan rijit dairesel bir
temelin noktasal bir harmonik yük etkisi altındaki elastodinamik tepkisini incelemiştir [1].
Daha sonra 1970’lerin başlarından itibaren gerçekleştirilen çalışmalarda, yapı-zemin
etkileşiminin konut, nükleer reaktör ve sıvı depoları gibi ağır ve rijit yapılar üzerinde ne kadar
etkili olduğunun incelenmesi ile söz konusu etkileşimin yapı sistemlerinin davranışı
üzerindeki etkileri ortaya koyulmaya başlanmıştır [2,3]. 1971 San Fernando depreminden
sonra ise yapı-zemin etkileşimi nedeniyle önemli hasarların gözlemlenmiş olması bu alandaki
çalışmaların daha da yoğunlaşmasına neden olmuştur. Kritik yapı sistemlerinden hareketle,
yapı-zemin etkileşim mekanizmasının birçok yapı sistemi üzerindeki etkilerinin tecrübe
edilmiş olması, geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen geçerliliğini koruyan bir problem
olarak karşımızda durmasını sağlamaktadır. Kaldı ki depreme maruz kalmış yapıların hasar
dağılımları incelendiğinde, hasarlara neden olan en önemli etkenlerden birinin tekrarlı ve
dinamik yük etkisinde kalmış zemin etkisinin olduğu görülmektedir [4].
Birçok özel mühendislik yapısında olduğu gibi istinat duvarlarının da deprem davranışlarının
her yönüyle gerçekçi olarak belirlenebilmesi, etkileşim içerisinde bulunduğu zeminin
özelliklerini gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktan geçmektedir. Ancak, zeminin, karmaşık ve
heterojen bir yapıya sahip olması ve yapı-zemin etkileşim mekanizmasının birçok
parametreye bağlı olarak yükleme ve sistem frekansına göre değişkenlik gösteriyor olması
nedeniyle bu problemi net bir şekilde ortaya koymak oldukça zordur. Hâlbuki yapı
sistemlerinin çözümlemelerinde genel olarak yapının şekildeğiştirmeyen rijit bir ortama
oturduğu, diğer bir ifadeyle yapının, temel sistemi vasıtasıyla, zemine ankastre mesnetlendiği
kabulleri yapılmakta ve yapı ile temel/zemin sistemi arasındaki etkileşim ihmal edilmektedir.
Bu yaklaşım, kaya türü çok rijit zeminler dışındaki diğer zeminler (kil, kum, ayrışmış
kayaçlar vb.) üzerine inşa edilen yapılarda, yapısal özelliklere bağlı olarak geçerliliğini
yitirebilmektedir [5,6]. Deprem esnasında yapı ve zeminin farklı şekillerde hareket ediyor
olmaları, etkileşime neden olarak zeminin ve yapının davranışlarını birbirlerine bağımlı hale
getirmektedir. En genel manada yapı ile zemin arasında meydana gelen etkileşim, yapının
periyodunu artırmaktadır. Örneğin; 1985 Meksika depreminin özellikle yumuşak kil üzerine
oturan 10-12 katlı yapılar üzerinde yıkıcı etkilere neden olduğu, bu yapıların ankastre olarak
çözümünden elde edilen doğal titreşim periyotları 1 saniye civarında iken, yapı-zemin
etkileşimi sebebiyle periyotların 2 saniyeye kadar uzadığı ve büyük kayıpların yaşandığı
bilinmektedir [7]. Yine Adana-Ceyhan depreminde yapı-zemin etkileşiminin yapıların
çökmesi üzerinde önemli rol oynadığı da tecrübe edilmiştir [8]. Bu bağlamda; yapı-zemin
etkileşiminin ihmal edilmesi bazı durumlarda sonucu önemli mertebelerde etkilememesine
karşın, özellikle büyük barajlar, çok katlı rijit yapılar, nükleer güç santralleri, su depoları ve
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istinat duvarları gibi mühendislik yapılarının deprem davranışlarının belirlenmesinde dikkate
alınması büyük önem arz etmektedir. Zira bu tür yapı sistemleri, günümüzde zorunlu olarak
aktif deprem bölgelerinde de inşa edilmektedir. Söz konusu bu yapıların bazı durumlarda da
çok değişik özelliklere sahip zeminler üzerine inşa edilmesi zorunluluğu, yapı ile zemin
arasında dinamik karşılıklı etkileşim probleminin doğmasına neden olmakta ve yapı-zemin
sisteminin dinamik özelliklerinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır [9].
Çok farklı amaçlarla birçok inşaat mühendisliği uygulamasında yaygın olarak kullanılan
istinat duvarlarının, statik yükler etkisi altında dahi yıkılabildiği ve ayrıca birçok istinat
yapısının depremlerden dolayı kabul sınırlarının ötesinde hasar gördüğü gerek ülkemizdeki
örneklerden gerekse de uluslararası gözlemlerden bilinmektedir. Bununla birlikte, doğrudan
can ve mal kayıplarına neden olmasa da, istinat duvarlarının ağır hasar görmesi ya da
yıkılması, dolaylı olarak deprem sonrası yürütülecek lojistik hizmetlerin sağlıklı bir biçimde
sürdürülmesine engel olabilmektedir. Zira deprem sonrası istinat yapılarında oluşan önemli
hasarlar, deprem bölgelerine müdahaleyi güçleştirmekte ve önüne geçilebilecekken can
kayıplarının artmasına neden olabilmektedir. Benzer şekilde bir su deposunun yarı sonsuz
zemin ortamı etkisindeki dış duvarının hasar görmesi ise telafisi kısa sürede mümkün
olmayan sorunlar doğurmakta ve bu yolla da depremlerin etkisini hem çevresel olarak hem de
alt yapıların hasar görmesi ile artırmaktadır. Tüm bu gerekçeler ışığında, bu tür yapıların
deprem davranışlarının bilinmesinin ne denli dikkate değer bir husus olduğu aşikardır.
Teknik literatür incelendiğinde, istinat duvarlarının deprem davranışlarını belirlemeye yönelik
pek çok çalışma gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, bunların çoğu depremlerden doğan yanal
zemin basınçlarının belirlenmesine yönelik olup; istinat duvarlarının dinamik davranışı
üzerinde yapı-zemin etkileşim etkileri ile alakalı olan araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir.
İfade edilen bu araştırmaların başlıcaları Çakır [10] tarafından gerçekleştirilen çalışmada
kronolojik olarak özetlenmiştir. Ayrıca istinat duvarlarına ilişkin yönetmelikler incelendiğinde
ise, karmaşık zemin etkileşimlerinin nasıl dikkate alınacağını belirten özel bir yöntemin
olmadığı, yapı-zemin etkileşim etkilerini tam anlamıyla dikkate alamamasına rağmen
genellikle Mononobe-Okabe yöntemini esas alan sözde statik yaklaşımlarla sonuca gidildiği
görülmektedir [11,12]. Benzer durum ülkemiz açısından irdelendiğinde ise yürürlükte olan
Türk Deprem Yönetmeliği [13] esasen bina türü yapılar için geliştirilmiş olduğundan, istinat
duvarları için söz konusu karmaşık etkileşimlerin dikkate alınmasına yönelik bir öneri
içermemektedir. Bununla birlikte, TS 7994’de [14] ise sadece istinat yapılarına ilişkin statik
olarak projelendirme esasları verilmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada, dolgu-konsol
istinat duvarı-temel/zemin etkileşim sisteminin analizi için bir sonlu elemanlar modeli
önermek, söz konusu sistemin deprem çözümlemelerini gerçekleştirmek suretiyle bu tür bir
sistemin deprem davranışı hakkında fikir sahibi olabilmek ve tasarımcılara zemin
etkileşiminin yapı davranışını nasıl değiştirebileceği hususunda bir bakış açısı sağlayabilmek
amaçlanmaktadır.
2. YAPISAL ÖZELLİKLER VE ÖNERİLEN SONLU ELEMANLAR MODELİ
Düşey gövde plağı yüksekliği 6 m ve ona mesnetlik eden yatay taban plağı yüksekliği 0.6 m
olmak üzere toplam 6.6 m yüksekliğe ve 0.4 m sabit kalınlığa sahip bir konsol istinat duvarı
bu çalışmaya konu olmuştur. Bu duvarın ön ampatman genişliği 1 m, arka ampatman genişliği
2.6 m’dir. Yarı sonsuz dolgu zemini ortamının davranışını doğru bir şekilde temsil edebilmek
amacıyla, duvar yüzünden itibaren kritik uzaklık, literatürde önerildiği üzere duvar
yüksekliğinin 10 katı olacak şekilde dikkate alınmıştır [15,16].
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Çalışmaya konu olan dolgu-konsol istinat duvarı-temel/zemin sisteminin deprem davranışının
incelenebilmesi için Şekil 1’de görülen sonlu elemanlar modeli önerilmiştir. Söz konusu
modelde; istinat duvarı, dolgu zemini ve temel zemini her bir noktasında üç ötelenme
serbestliğine sahip sekiz düğüm noktalı üç boyutlu katı (solid) elemanlarla modellenmiştir.
Dolgu-duvar etkileşimini modellemek için özel ara yüzey elemanı olarak doğrusal olmayan
genelleştirilmiş kuvvet-deplasman kabiliyetine sahip tek doğrultulu eleman kullanılmıştır.
Ayrıca yayılmaya bağlı sönüm etkilerinin dikkate alınabilmesi ve yansıma etkilerinin önüne
geçilebilmesi için viskoz sanal sınırlar [17,18] kullanılarak, sönümleyiciler model sınırlarına
kartezyen koordinat takımında her bir doğrultuda yayılma etkilerini temsil edecek şekilde
yerleştirilmiştir. Buna ek olarak, zeminin malzeme bakımından doğrusal olmayan davranışı
Drucker-Prager elastoplastik malzeme yaklaşımı ile dikkate alınmıştır. Tüm bu
modellemelerin ve çözümlemelerin gerçekleştirilebilmesi için ANSYS [19] programından
faydalanılmıştır.
3. DİNAMİK ÇÖZÜMLEME
İnceleme konusu sistemin deprem davranışı önerilen sonlu elemanlar modeli vasıtasıyla
araştırılmıştır. Çözümlemeler zaman ortamında doğrudan integrasyon yöntemlerinden
Newmark yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çözümlemelerde sistemin sönümü
Rayleigh sönümü ile temsil edilmiştir. Yer hareketi olarak 1989 Loma Prieta depremi
“CLS090” bileşeni dikkate alınmıştır (Şekil 2). Söz konusu deprem kaydı için en büyük yer
ivmesi 4.7 m/s2 olarak kaydedilmiştir. Çözümlemelerde istinat duvarına ait elastisite modülü
28000 MPa, Poisson oranı 0.20, birim hacim ağırlık 25 kN/m3, kuru kohezyonsuz dolgu
zeminine ait elastisite modülü 30 MPa, Poisson oranı 0.35, birim hacim ağırlık 18 kN/m3
olarak dikkate alınmıştır. Dinamik davranış üzerinde temel/zemin etkileşim etkilerini
değerlendirebilmek maksadıyla dikkate alınan temel zemini özellikleri de Tablo 1’de
sunulmaktadır.
Tablo 1. Dikkate alınan temel zemini özellikleri
Zemin sistemi

E (kN/m2)

G (kN/m2)



γ (kg/m3)

vs (m/s)

v p (m/s)

S1

2000000

769231

0.30

2000

620.17

1160.24

S2

500000

185185

0.35

1900

312.20

649.89

S3

150000

55556

0.35

1900

171.00

355.96

S4

75000

26786

0.40

1800

121.99

298.81

S5

35000

12500

0.40

1800

83.33

204.12

4. BULGULAR VE İRDELEME
Önerilen sonlu elemanlar modeli kullanılarak gerçekleştirilen beş farklı çözümlemeden elde
edilen en büyük yatay yerdeğiştirmeler ve gerilmeler ile bu tepkilerin gerçekleşme zamanları
Tablo 2’de verilmektedir. Burada verilen yerdeğiştirmeler, yer seviyesine göre hesaplanan
göreli yerdeğiştirmeleri temsil etmektedir. Temel/zemin etkileşimine bağlı olarak elde edilen
yatay yerdeğiştirme ve gerilme tepkilerinin şiddetlerinde önemli mertebelerde farklılıklar
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-σ3

Drucker-Prager
 0
σ1 = σ2 = σ3

3c cot 

-σ2

-σ1

12 m
130 m
35 m
Zemin sonlu
elemanı

Duvar sonlu
elemanı

F
(Dn;Fn)
D

Doğrusal olmayan tek
doğrultudaki eleman davranışı
Sanal sınır elemanı

130 m

Şekil 1. Dolgu-konsol istinat duvarı-temel/zemin etkileşim sistemi için önerilen sonlu
elemanlar modeli
6

amax= 4.7 m/s2

Yer ivmesi (m/s2)

4
2
0
-2
-4
-6
0

3

6

9

Zaman (s)

12

15

18

Şekil 2. 1989 Loma Prieta depremi CLS090 bileşeni [20]
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olduğu, diğer bir ifadeyle yapı deprem davranışının değişebildiği Tablo 2’den açık bir şekilde
görülmektedir. Bu değişimler grafikler halinde karşılaştırmalı olarak aşağıdaki alt başlıklarda
sunulmaktadır.
Tablo 2. Dinamik çözümleme sonuçları
Zemin sistemi
En büyük
tepkiler

S1

S2

S3

S4

S5

t (s)

Değer

t (s)

Değer

t (s)

Değer

t (s)

Değer

t (s)

Değer

ut (m)

3.95

-0.0007

3.95

-0.0052

4.00

-0.0162

4.00

-0.0254

4.05

-0.0339

Szb (MPa)

4.25

-0.4946

4.30

-3.4323

4.30

-9.0642

4.30

-11.8574

4.30

-10.8291

Syb (MPa)

4.25

-0.0633

4.30

-0.4420

4.30

-1.2165

4.30

-1.6345

4.30

-1.6131

Sxb (MPa)

3.9

0.1416

4.30

-1.1992

4.30

-3.5679

4.30

-4.8757

4.30

-4.9747

Szf (MPa)

4.25

0.5030

4.30

3.4775

4.30

9.1685

4.30

11.9785

4.30

10.9129

Syf (MPa)

4.25

0.0456

4.25

0.2890

4.30

0.7443

4.30

0.9943

4.30

0.9607

Sxf (MPa)

4.25

0.0800

4.25

0.3880

4.25

0.7147

4.30

0.8621

4.30

0.7000

ut : İstinat duvarının tepe noktasının yatay yerdeğiştirmesi; Szb, Syb and Sxb : İstinat duvarının arka yüzünde (dolgu tarafı) z, y ve x
doğrultularında hesaplanan gerilmeler; Szf, Syf and Sxf : İstinat duvarının ön yüzünde z, y ve x doğrultularında hesaplanan gerilmeler.

4.1. Yerdeğiştirmeler
Gerçekleştirilen çözümlemelerden elde edilen yatay yerdeğiştirmelerin istinat duvarı
yüksekliği boyunca değişimleri Şekil 3’de verilmektedir. Söz konusu şekilde
yerdeğiştirmelerin negatif değerleri duvarın dolgudan uzağa doğru hareketini temsil ederken,
pozitif değerleri dolguya doğru hareketi temsil etmektedir. Bu şekilden görülebileceği gibi;
davranış şekli açısından önemli bir farklılık gözükmemekle birlikte, zemin rijitliğindeki
azalmanın duvar yerdeğiştirmelerini artırdığı söylenebilir.
İncelemeye konu olan istinat duvarının tepe noktasının yatay yerdeğiştirmelerinin zamanla
değişimleri üç farklı temel zemin koşulu için Şekil 4’de verilmektedir. Yapılan
karşılaştırmalardan temel zemininin yapı deprem davranışı üzerindeki etkileri açık bir
biçimde gözlemlenebilmektedir. Örneğin; S2 zemin sistemi için elde edilen en büyük tepe
yerdeğiştirmesi 0.0052 m iken, söz konusu bu değer S3 zemin sistemi için %212 oranında bir
artışla 0.0162 m, S5 zemin sistemi için ise S2 zemin sistemine göre %552 oranında bir artışla
0.0339 m düzeylerine çıkmaktadır. Bu karşılaştırmalardan istinat duvarının tepe noktasının
ötelenmesinin sismik etkiler nedeniyle önemli mertebelerde artabildiği görülmektedir.
Dolayısıyla bu tür yapıların yerdeğiştirmeye de duyarlı yapılar oldukları göz önüne
alındığında zemin etkileşiminin tasarımda mutlaka dikkate alınması gerektiği söylenebilir.
Ayrıca en büyük tepkilerin gerçekleşme zamanları incelendiğinde, tüm zemin sistemleri için
kayda değer bir farklılığın olmadığı ve tüm tepkilerin 4 s civarında meydana geldiği
görülmektedir.
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Dolgudan uzağa doğru hareket

Dolguya doğru hareket

7

Duvar yüksekliği (m)

6
5
4
3
2
S2

1

S3
S5

0
-0.04

-0.02
0.00
0.02
Yatay yerdeğiştirme (m)

0.04

Şekil 3. Yatay yerdeğiştirmelerin istinat duvarı yüksekliği boyunca değişimleri
Tepe yerdeğiştirmesi (m)

0.04
t= 3.95 s ut= -0.0052 m (S2)

0.02
0.00
S2

-0.02

S3

t= 4 s ut= -0.0162 m (S3)

-0.04
0

2

t= 4.05 s ut= -0.0339 m (S5)

4

Zaman (s)

6

S5

8

10

Şekil 4. İstinat duvarı tepe yerdeğiştirmelerinin zamanla değişimlerinin karşılaştırılması
4.2. Gerilmeler
Gerçekleştirilen çözümlemeler sonucunda; beş farklı temel zemini koşulu için, istinat duvarı
ön ve arka yüzlerinde tespit edilmiş olan kritik kesitlerde oluşan gerilmeler değerlendirilerek
bu kesitler için en büyük gerilme değerleri ve gerilmelerin zamanla değişimleri elde
edilmiştir. Şekil 5’de istinat duvarı ön yüzünde z doğrultusundaki gerilmelerin zamanla
değişimleri üç farklı zemin sistemi için karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Bu değişimlerden
de görülebileceği gibi dikkate alınan zemin sistemleri için gerilmelerin şiddetlerinde önemli
farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin; S2 zemin sistemi en büyük gerilme 4.3 s’de çekme
olarak 3.4775 MPa düzeyinde hesaplanırken, S4 zemin sistemi için yaklaşık %245 oranında
bir artışla 4.3 s’de yine çekme olarak 11.9785 MPa mertebesinde gerçekleşmektedir. Burada
vurgulanması gereken bir diğer husus da, elde edilen en büyük tepkiler bakımından
gerilmelerin yön değiştirmediği, gerilmelerin duvar ön yüzünde tümüyle çekme, arka yüzünde
ise tümüyle basınç şeklinde oluştuğudur. Duvar ön ve arka yüzlerindeki gerilmeler şiddet
bakımından karşılaştırıldığında ise, en büyük tepkilerin hemen hemen aynı mertebelerde
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gerçekleştiği söylenebilir. Örneğin; S5 zemin sistemi için duvar arka yüzünde basınç olarak
10.8291 MPa olarak elde edilen tepki, ön yüzde çekme olarak 10.9129 MPa düzeyinde
gerçekleşmektedir. Bu gözlemi Tablo 2’den diğer zemin sistemleri için de yapmak
mümkündür.

z doğrultusundaki gerilmelere benzer olarak x doğrultusundaki gerilmeler de karşılaştırılabilir.
Şekil 6’da üç farklı zemin sistemi için istinat duvarı arka yüzünde x doğrultusundaki
gerilmelerin zamanla değişimleri verilmektedir. Bu şekilden de zemin etkileşimine bağlı
olarak tabandaki kesme etkisinin önemli ölçüde artabildiği görülmektedir. Örneğin; S2 zemin
sistemi en büyük gerilme 4.3 s’de basınç olarak 1.1992 MPa seviyesinde hesaplanırken, S4
zemin sistemi için yaklaşık %307 oranında bir artışla 4.3 s’de yine basınç olarak 4.8757 MPa
mertebesinde gerçekleşmektedir. Yapılan tüm bu değerlendirmeler bu çalışmada incelenen
sistem için konsol istinat duvarının dinamik davranışı üzerinde yapı-zemin etkileşim etkilerini
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
15000000

t= 4.3 s Szf = 11.9785 MPa (S4)
t= 4.3 s Szf = 9.1685 MPa (S3)

5000000

2

Szf (N/m )

10000000

0
-5000000
S2

-10000000

S3

t= 4.3 s Szf = 3.4775 MPa (S2)

-15000000
0

2

S4

4

Zaman (s)

6

8

10

Şekil 5. İstinat duvarı ön yüzünde z doğrultusundaki gerilmelerin zamanla değişimlerinin
karşılaştırılması
6000000
t= 4.3 s Sxb = -1.1992 MPa (S2)

2

Sxb (N/m )

3000000

0

-3000000

S2

t= 4.3 s Sxb = -4.8757 MPa (S4)

t= 4.3 s Sxb = -3.5679 MPa (S3)

S3
S4

-6000000
0

2

4

Zaman (s)

6

8

10

Şekil 6. İstinat duvarı arka yüzünde x doğrultusundaki gerilmelerin zamanla değişimlerinin
karşılaştırılması
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada beş farklı temel zemini koşulu dikkate alınarak dolgu-konsol istinat duvarıtemel/zemin sisteminin zaman tanım alanında dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Zeminyapı modelinin deprem etkisindeki davranışı, istinat duvarı tepe noktasının yerdeğiştirme
değerleri ile ön ve arka yüzlerinde meydana gelen gerilmelerin maksimum değerlerine göre
değerlendirilmiştir. İstinat duvarı yüksekliği boyunca yatay yerdeğiştirmelerin değişimleri,
tepe noktasının yere göre rölatif yerdeğiştirmelerinin zamanla değişimleri ve oluşan
gerilmelerin zamanla değişimleri grafikler halinde sunulmuştur.
Deprem etkisi altında gerçekleştirilen çözümlemelerden, duvara ait yerdeğiştirme ve gerilme
tepkilerinin temel zemininin mekanik karakterinden oldukça etkilenebileceği ortaya
konmuştur. Bu bağlamda, üzerine oturduğu zeminden bağımsız olarak, tip projelere göre inşa
edilen istinat duvarlarının her yer için uygun olması mümkün değildir. Bu bakımdan yapının
inşa edildiği zemine de uygun olacak şekilde özel istinat duvarları tasarlanmasının
mühendislik açısından daha gerçekçi ve doğru bir çözüm olacağı ifade edilebilir.
Burada vurgulanması gereken önemli bir husus da, elde edilen bulguların bu çalışmaya konu
olan istinat duvarı için ve dikkate alınan deprem kaydı için geçerli olduğudur. Bu bakımdan
sonuçların genelleştirilebilmesi için uygulama alanının daha da genişletilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda farklı duvar tiplerine, duvar esnekliğine, deprem kayıtlarına ve dolgu zemini
özelliklerine göre de çözümlemeler gerçekleştirmek sonuçların daha da genelleştirilebilmesine
imkan tanıyacaktır.
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ABSTRACT
In the present study, performance evaluation of three different metaheuristic techniques is
carried out in finding the solution of optimization problems taken from the literature. Three
metaheuristic techniques selected are the Particle Swarms, Harmony Search, and Genetic
Algorithms. They use random or probabilistic parameters while they search for the optimum
solution rather than deterministic quantities. The source of random variables may be several
depending on the nature and the type of problem. The heuristics behind these innovative
techniques is borrowed from the nature or physics. 113-member plane truss bridge and 582member space truss tower are solved by using the metaheuristic techniques mentioned and
their performance is compared.
ÖZET
Bu çalışmada, yapı mühendisliği problemlerinin çözümünü bulmak için kullanılan
optimizasyon tekniklerinden Partikül Küme, Harmoni Arama ve Genetik Algoritmalar olmak
üzere üç meta-bulgusal yöntemin performans değerlendirmesi yapılmıştır. Bu metotlar,
optimum çözümü araştırırken rastgele ve olasılıklı parametreler kullanırlar. Bu yenilikçi
tekniklerin gerisindeki bulgusal yöntemler doğadan ve fizikten ödünç alınmıştır. 113-elemanlı
düzlemsel köprü sistemi ile 582-elemanlı uzay kafes kule sistemi bahsi geçen meta-bulgusal
yöntemlerin bu tip yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde ne kadar etkili olduklarını
göstermek için tasarım örnekleri olarak seçilmiştir.
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GİRİŞ
Pratikte kullanılan tasarım yönetmeliklerine göre formüle edildikleri zaman ayrık
optimizasyon problemine dönüşen tasarım problemleri çelik yapıların optimum tasarımları
için belirli önem taşırlar. Saka [2] ve Hasançebi vd. [3, 1] bu algoritmaların optimum yapısal
tasarımlara uygulamalarını yapmışlardır. Bu çalışmada birçok tasarım değişkeninden oluşan
yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan meta-bulgusal yöntemlerden
Partikül Küme, Harmoni Arama ve Genetik Algoritmalar ile elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmıştır. 113-elemanlı köprü kafes ile 582-elemanlı uzay kafes kule sistemi bu
yöntemlerin sayısal performanslarını incelemek ve mukayese etmek için tasarım örneği olarak
kullanılmıştır. Her iki örneğin çözümünü elde etmek için de kafes sistemler ASD-AISC [16]
yönetmeliğinde belirtilen sınırlayıcılar göz önüne alınarak minimum yapı ağırlıkları elde
edilecek şekilde ölçülendirilmişlerdir
OPTIMUM TASARIM PROBLEMİNİN FORMÜLİZASYONU
Nm elemandan oluşan ve Nd tasarım değişkenine sahip bir çelik yapı için ASD-AISC [16]
aşağıda anlatıldığı gibi ayrık programlama problemi tanımı yapmıştır. Verilen bir kesit
listesinde çelik kesitlerin sıra numarasına göre tamsayı değerlerinden oluşan bir I
( I T  I 1 , I 2 ,..., I N d )vektörü kafes sistemin Nm elemanı için en-kesit alanlarını içeren A









vektörünü ( A T  A1 , A2 ,..., AN m ) üretmek için bulunur. Bu A vektörü amaç fonksiyonunu
(Eşitlik 1) minimize eder,
Nm

W    m Lm Am

(1)

m1

ve aşağıdaki sınırlayıcıları (Eşitlik 2-4)sağlamalıdır,

gm 

m
 1  0, m  1,.., N m
( m ) all
 jk 
,

(2)
d j ,k
(d j ,k ) all

sm 
 1  0,

m
 1  0, m  1,.., N m
(m ) all

(3)

j  1,.., N j

(4)

Burada W kafes yapının ağırlığıdır. Lm ,  m sırasıyla m elemanının uzunluğu ve birim
ağırlığıdır. N j bağlantı noktalarının toplam sayısıdır; g m , s m ve  j,k fonksiyonları sırasıyla
gerilme, narinlik oranı ve deplasman sınırlayıcılarıdır;  m ve ( m ) all m’inci kafes elemanının
hesaplanmış ve izin verilmiş eksenel gerilmeleridir; m ve (m ) all m’inci elemanın narinlik
oranı ve bunun üst limitidir ; son olarak d j ,k ve (d j ,k ) all j bağlantı noktasının k yönündeki
hesaplamış deplasmanı ve izin verilen üst değeridir. ASD-AISC [16] tasarım yönetmeliğinde
tasarım sınırlayıcıları ile bağlantılı olarak narinlik şu şekilde formüle edilebilir;

m 

K m Lm
 300 (çekme)
rm

m 

K m Lm
 200 (basınç)
rm

(5)

Burada, K m m’inci elemanın etkili uzunluk faktörüdür( K m  1 ), ve rm bu elemanın atalet
yarıçapıdır. Çekme elemanları için izin verilen gerilme direnci Eşitlik 8’de ki gibi hesaplanır;
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( t ) all  0.60Fy

( t ) all  0.50Fu

(6)

Burada, Fy ve Fu akma ve en üst gerilme direncidir ve iki formülden daha düşük değere
sahip olan çekme elemanı için eksenel gerilmenin üst seviyesi olarak düşünülür. Basınç
elemanları için izin verilen gerilme sınırları elemanların elastik ve elastik olmayan burkulma
olarak bilinen iki ayrı göçme durumuna bağlı olarak hesaplanır, Eşitlik (7-8).

Cc 

 ( K m Lm / rm ) 2 
1 
 Fy
2Cc2
2 2 E


( c ) all 
, m  Cc (elastik olmayan burkulma)
Fy
5 3( K m Lm / rm ) ( K m Lm / rm )3


3
8Cc
8Cc3

( c )all 

12 2 E
, m  Cc (elastik burkulma)
23( K m Lm / rm )2

(7)

(8)

Eşitlik (7-8)’de, E elastisite modülü ve C c kritik narinlik oranı parametrelerini temsil ederler.
m  Cc olan bir eleman için, elastik olmayan bir şekilde burkulduğu kabul edilir ve izin
verilen basınç gerilmesi Eşitlik 10’a göre hesaplanır. Aksi takdirde ( m  Cc ), elemanda
elastik burkulma oluşur ve izin verilen basınç gerilmesi Eşitlik 8’e göre hesaplanır.
OPTİMİZASYONDA KULLANILAN META-BULGUSAL ARAMA TEKNİKLERİ
Partikül Küme (PS)
Partikül Küme (PS) yöntemi böcek kümelenmesi, kuş sürüleri ve balıkların toplu hareketleri
gibi sosyal davranışlarını temel alır [14]. Algoritmanın adımları aşağıda verilmiştir [8, 4].
Partiküllerin oluşturulması: Her partikül ( P ) iki adet bileşene sahiptir; bir yer (tasarım) I
vektörü ve bir hız vektörü v (Eşitlik 12). Yer vektörü I tasarım değişkenlerinin değerlerini
ihtiva ederken hız vektörü v de arama süresince bu yer vektörünün güncellenmesi için
kullanılır. Sürü içindeki her bir partikül bütün ilk pozisyonlar I i( 0 ) ve hızlar vi( 0 ) Eşitlik 13 ve
11’e bağlı kalacak şekilde rastgele başlatma prensibiyle oluşturulur.



P  I, v  , I  I1 , I 2 ,..., I Nd





, v  v1 , v2 ,..., v Nd



(9)
I i(0)  I min  r I max  I min , i  1,.., N d

(10)

vi( 0) 

I min  r ( I max  I min )
, i  1,.., N d
t

(11)

Burada r, 0 ile 1 arasında rastgele seçilmiş bir numara; t zaman aralığı; ve I min , I max ise
sırasıyla kesit listesindeki ilk ve son çelik profilin sıra numaralarını göstermektedir.
Partiküllerin değerlendirilmesi: Bütün partiküller 2 numaralı denkleme bağlı kalınmak
suretiyle analiz edilir ve amaç fonksiyonu değerleri hesaplanır.
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Partiküllerin en iyi değerinin ve küme içindeki en iyi partikül değerinin güncellenmesi:
Bir partikülün o ana kadarki en iyi pozisyonu partikülün en iyi değeri olarak kabul edilir ve
her bir partikülün an iyi değeri B vektörüne kaydedilir. Bir partikül tarafından elde edilmiş
olan en iyi pozisyon ise en iyi global pozisyon olarak G vektörüne kaydedilir. Her bir k
iterasyon adımı için partikül ve global en iyi pozisyon değerleri güncellenir.



B ( k )  B1 ,...Bi .., BNd
(k )

(k )

(k )





G ( k )  G1 ,...Gi .., GNd
(k )

(k )

(k )



(12)

Partiküllerin hız vektörlerinin güncellenmesi: Her partikülün hız vektörü partiküllerin
mevcut, en iyi ve global en iyi pozisyonları dikkate alınarak aşağıdaki gibi güncellenir.

v

( k 1)
i

 wv

(k )
i

 Gi( k )  I i( k ) 
 Bi( k )  I i( k ) 



 c1r1 
  c2 r2 

t

t





(13)

Burada, r1 ve r2 0 ile 1 arasında seçilen rastgele sayılar; w algoritmanın keşif özelliklerini
kontrol eden partikül atalet parametresi; ve c1 ve c2 ise partikülün sırasıyla kendisine ve
sürüye ne kadar bağlı kalacağını gösteren güven parametreleridir.
Partikül pozisyon vektörünün güncellenmesi: Daha sonra güncellenen hız vektörü
kullanılarak her bir partiküle ait pozisyon vektörü güncellenir.
I i( k 1)  I i( k )  vi( k 1) t

(14)

Sonlandırma: Adımlar önceden belirlenmiş olan N ite kadar iterasyon için tekrarlanır.
1.1.1 Harmoni Arama (HS)
Yöntem; orkestranın bir müzik parçasına başlamadan önce, müzik aletlerinin akortlarının
yapılarak orkestrada ortak bir harmoni elde edilmesi kavramı üzerine oturtulmuştur [9].
Harmoni hafıza matrisinin oluşturulması: İlk olarak başlangıç harmoni hafıza matrisi (H)
oluşturulur. Harmoni hafıza matrisinin büyüklüğü (  ) çözüm vektörlerinin sayısı kadardır.
Her bir çözüm vektörü( I i ) tasarım değişkenlerinden ( N d ) oluşmaktadır ve her matrisin ayrı
satırında gösterilir. Sonuç olarak, harmoni hafıza matrisi H =   N d şeklinde ifade edilir.
Harmoni hafıza matrisinin değerlendirilmesi: Harmoni hafıza matrisi çözümleri analiz
edildikten sonra onların amaç fonksiyon değerleri Eşitlik 3’e göre hesaplanır. Değerlendirilen
çözümler matris içindeki amaç fonksiyon değerlerinin artan dizisine göre sıralanır. Bu
sıralama  (I1 )   (I 2 )  …  (I  ) şeklindedir.





Yeni harmoninin geliştirilmesi: Yeni harmoni matrisi I '  I1, I 2 ,.., I N d harmoni hafıza ya da
tamamlanmış ayrık set tarafından her bir tasarım değişkeni seçilerek geliştirilir. Eğer seçilen
rastgele sayı ( ri ) harmoni hafıza göz önünde bulundurma oranından ( hmcr ) küçük veya eşit
ise değişken H harmoni matrisinin i ’inci sütunu tarafından atanan herhangi bir değer
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tarafından Eşitlik15’de gösterildiği gibi seçilir. Eğer ri sayısı hmcr parametresinden büyükse
rastgele değer tamamlanmış ayrık set tarafından atanır.



I i  I i1 , I i2 ,..., I i
I i  
 I i  1,.., N s 



if ri  hmcr
if ri  hmcr

(15)

Eğer bir tasarım değişkeni harmoni hafıza tarafından kendi değerine ulaştırılırsa, bu değerin
derece uyumluluğu kontrol edilmelidir. Benzer şekilde hmcr parametresi de derece
uyumluluğu ( par ), Eşitlik 16, olarak bilinen olasılık kavramı ile birlikte çalıştırılır. Eğer
par tarafından etkinleştirilmemişse tasarım değişkeni farklılaşmaz.
 I   1 if ri  par
I i   i
 I i if ri  par

(16)
Harmoni Hafıza matrisinin Güncelleştirilmesi: Yeni vektörün oluşturulmasından sonra amaç
fonksiyon değeri hesaplanır. Bu değer hafıza matrisindeki en kötü değerden daha düşükse,
yeni değer matrisinin içine konur ve matrisdeki en kötü değer matrisden çıkartılır.
Sonlandırma: 3.- 4. adımlar algoritma döngünün maksimum sayısına ( N cyc ) ulaşıncaya kadar
tekrar edilir.
1.1.2 Genetik Algoritmalar (GA)
Evrimsel algoritmaların en iyi bilinen uzantısı yapı optimizasyonunun da içinde bulunduğu
geniş spektrumlu mühendislik alanlarında birçok uygulaması bulunan Genetik
Algoritmalardır (GA). Algoritmanın ana yapısı aşağıda maddeler halinde verilmiştir [17].
Başlangıç popülâsyonu: Başlangıç popülasyonu sıfır ve bir sayılarının rastgele atanması
doğrultusunda ortaya çıkarılan ve önceden belirlenmiş bir sayıdaki bireylerden oluşur.
Kodlama: Bütün alt dizileri verilen bir profil listesindeki standart çelik kesitlerin sıra
numarasını temsil eden tamsayı değerleriyle eşlemek amacıyla her birey için kod çözümü
gerçekleştirilir. Eşitlik 17’de gösterilen çoklu-parametre eşleme planı bu amaçla kullanılır.

I I
I i  I min   max ı min
 2 1


.


(17)
Burada, l altdizinin boyu, I min ve I max sırasıyla profil listesindeki ilk ve son çelik kesitlere
denk gelen sıra numaraları ve  ise hesaplanan kodlama değeridir.
Değer verme ve uygunluk: Dış yükler etkisi altında yapının davranışını gözlemlemek
amacıyla yapı analizi gerçekleştirilir ve Eşitlik 18 ile belirlenen amaç fonksiyonunun bu
bireye ataması yapılır. Uyumluluk skoru ( f k ) hesabı için maksimum amaç fonksiyonu (  max )
nın k bireyine ait amaç fonksiyonu olan  k ya oranını ifade eden denklem kullanılmıştır.
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fk 

 max
k

(18)
Eşitlik 19’da bu amaç için kullanılan ölçeklendirme fonksiyonu görülmektedir.

 ( sc  1)
 (f s f )
f k  f k 
f ave   max c ave f ave
 ( f max  f ave )
 ( f max  f ave )
(19)
Eşitlik 23’deki f

ve f ave sırasıyla popülasyondaki maks., min. ve ortalama uygunluk
değerlerini gösterirler. s c gerçek değerli ölçeklendirme faktörü; ve f k ise k bireyinin
ölçeklendirilmiş uygunluk değerini ifade eder. Uygunluk ölçeklendirmesi sayesinde
maksimum uygunluğun bunun ortalama değerine oranı sc civarında bir değere ayarlanır.
max

,f

min

Seçim ve yeniden üretim: Teorik olarak, çiftleşme havuzundaki bireylerin temsil edildiği
kopya sayısı Eşitlik 20’de verilen uygunluk orantılı seçim ifadesiyle belirlenir.

k 

f k

f ave

(20)

Burada f  ave popülasyonun ölçeklendirilmiş ortalama uygunluğunu gösterirken,  k bir bireye
ayrılan yeniden üretim sayısını ifade eder.
Genetik değişim: Seçilmiş ve yeniden üretilmiş olan bireyler  / 2 çiftle rastgele birleştirilir
ve genetik değişim genetik değişim olasılığı p c olarak adlandırılan olasılık değerine göre ayrı
ayrı uygulanır.
Mutasyon: Önceden tayin gen-mutasyon olasılığı p m e bağlı kalınarak, 0 veya 1 genini
rastgele değiştirmek suretiyle yeni bireylerin genlerine mutasyon uygulanır.
Yedinci adım; Sonlandırma: Yeni popülasyon ebeveynin yerini alır ve maksimum iterasyon
numarasına ( N gen ) ulaşılana kadar adımlar tekrar edilir.
TASARIM ÖRNEKLERİ
Bu çalışmada 113-elemanlı düzlemsel köprü ile 582-elemanlı uzay kafes kule sistemi üç ayrı
meta-bulgusal teknik ile çözülmüş ve tekniklerin performans karşılaştırılması yapılmıştır.
Tasarım problemlerinin çözümü için kullanılan her yöntemin optimum tasarım
problemlerinde kullanılan parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Her iki tasarım örneği için bu
parametreler aynı alınmıştır. İki örnekte de yapı elemanlarının seçimi ASD-AISC [16] tasarım
yönetmeliğinde bahsi geçen 137 adet geniş başlıklı W-kesit arasından yapılmıştır.
Tablo 1: Optimizasyon Tekniklerinin Parametreleri
Yöntem

Parametre Değerleri
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PS

  50 , t  1.0 , c1  c2  1.5 , w  0.5 , Nite  1000

HS

  50 , hmcr  0.90 , par  0.30, Ncyc  50000

GA

  50 , pc  0.90 , pm  0.005 , sc  2.0 , N gen  1000

Örnek 1: 113-Elemanlı Çelik Köprü Kafes Sistem
İlk tasarım örneği, uzunluğu 170.8 m olan 3 açıklığa sahip 113-elemanlı düzlem çelik köprü
sistemidir. Köprüdeki 113 adet eleman, tasarım gereksinimleri dikkate alınarak 43 değişkenli
olarak gruplandırılmıştır (Şekil 1). Yapının üst kısmındaki her bir düğüm noktasına trafik
yükleri ve köprü zeminindeki ölü yüklerin birleşiminden oluşan 80kips (355.86kN) değerinde
tekil yüklemeler yapılmıştır Elemanların gerilme ve stabilite sınırlamaları ASD-AISC
şartnamelerine göre belirlenmiştir. Bütün noktaların deplasmanları köprü açıklığının 1/1000
üne denk gelen maksimum değer olan 2.88 inch (7.31cm) ile sınırlandırılmıştır.

28 x 6.1 m (20 ft) = 170.8 m (560 ft)
30
1 2

3 4

37

31
5 6
7
38

36
33
34
35
32
9 10
21 22
29
25 26
13 14
17 18
27 28
8
11 12
23 24
15
19 20
43
39
16
42
40
7.316 m
41

12.192 m

(24 ft )

( 40 ft )

Şekil 1: 113-Elemanlı Çelik Köprü Kafes Sistemi
113-elemanlı düzlem çelik köprü sistemi, üç optimizasyon tekniği ile ayrı ayrı beş kere analiz
edilmiş ve elde edilen en iyi, otalama ve en kötü ağırlıklara ait değerler ve minimum ağırlık
değişim grafikleri sırasıyla Tablo 2 ve Şekil 2 de gösterilmiştir. Tablo 2 de görüldüğü üzere
yapılan 5 farklı analiz sonucunda en hafif tasarımı 185876,6lb ile PS yöntemi vermiştir. Bu
tasarım için her gruba ait kesit ataması Tablo 3 de gösterilmiş ve sözkonusu tasarım problemi
için optimum çözüm olarak kabul edilmiştir. En hafif ikinci tasarımı 207124,6lb ile HS
yöntemi vermiştir. En kötü tasarım ise 211226,7lb ile GA yöntemine aittir.
Tablo 2. 113 elemanlı köprünün 3 farklı optimizasyon tekniğiyle bulunan ağırlıkları.
5 Analiz
PS
HS
GA
En değeri
iyi değer 185876. 207124. 211226.7
En kötü değer190735.
216104.
6
221254.7
6
1
7
Ortalama
187898.
212551.
215856.2
değer
1
9
Tablo 3. 113 elemanlı köprünün PS optimizasyon tekniğiyle bulunan hazır kesitleri.
Tasarım

Hazır

Tasarım

Hazır

Tasarım

Hazır

Tasarım

Hazır
159

XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Doğan, Erdal, Çarbaş, Hasançebi ve Saka

Değişkeni

Kesit

Değişkeni

Kesit

Değişkeni

Kesit

Değişkeni

Kesit

1

W14X43

12

W14X99

23

W8X21

34

W10X88

2

W12X72

13

W10X49

24

W12X58

35

W10X49

3

W8X21

14

W10X49

25

W10X45

36

W12X96

4

W8X21

15

W10X49

26

W18X97

37

W8X21

5

W10X39

16

W14X176

27

W8X21

38

W6X25

6

W8X21

17

W12X65

28

W10X33

39

W8X40

7

W8X21

18

W14X176

29

W14X82

40

W14X90

8

W12X72

19

W10X49

30

W10X49

41

W14X90

9

W10X45

20

W12X72

31

W10X49

42

W8X21

10

W12X45

21

W10X49

32

W10X49

43

W14X90

11

W8X31

22

W14X120

33

W10X88

Minimum Ağırlık : 185876.6 lb (84311.84 kg)

450000

HS
PS
GA

Minimum Weight (kg)

350000

250000

150000
0

10000

20000

30000

40000

50000

Numbe r of Analysis

Şekil 2: 113-elemanlı düzlem çelik köprü sistemi için tasarım geçmişi grafiği
Şekil 2’de görüldüğü üzere üç optimizasyon tekniği arasında optimum sonuca en hızlı
yaklaşan teknik PS metodudur. GA tekniğinin optimum sonuca düşük standart da bir
yaklaşım gösterdiği yine bu grafikte görülmektedir. HS tekniği ise hızlı bir yakınsama ile
başlamasına rağmen düzenli bir yaklaşım göstermiştir.
Örnek 2: 582-Elemanlı Uzay Kafes Kule Sistemi
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İkinci tasarım örneği olarak, geometrisi Şekil 3’de gösterilen ve toplam uzunluğu 80 m olan
582-elemanlı uzay kafes kule sistemi analiz edilmiştir [11]. Kulede bulunan 582 adet eleman,
sistemin x ve y eksenlerine göre simetrisi ve tasarım gereksinimleri dikkate alınarak 32
değişkenli olacak şekilde gruplandırılmıştır. Kulenin her bir düğüm noktasına yatay yük
olarak x ve y eksenlerinde 5.0kN (1.12 kips), düşey yük olarak da z ekseninde -30kN (-6.74
kips) yük uygulanmıştır. Yapının tasarımında, ayrık gruplu W-şekilli profil listesinden
seçilmiş olan 137 standart çelik kesit profil kullanılmıştır. Elemanların gerilme ve stabilite
sınırlamaları ASD-AISC şartnamelerine göre belirlenmiştir. Buna ilaveten bütün noktaların
her yöndeki deplasmanları maksimum değer olan 8.0 cm (3.15in) ile sınırlandırılmıştır. 582elemanlı uzay kafes kule sistemi, üç optimizasyon tekniği kullanılarak ayrı ayrı beş kere
analiz edilmiştir. Bu örnekte kullanılan çelik kafes sistemi için en hafif yapı ağırlığını
363795.7 lb olarak PS tekniği elde etmiştir. İkinci en iyi sonucu HS metodu 377483.2 lb yapı
ağırlığı ile bulmuştur. Bu üç teknik arasında en kötü sonucu ise 384583.8 lb yapı ağırlığı elde
eden GA metodu vermiştir. Yapının optimizasyon teknikleri ile analizinden elde edilen
optimum sonuçlar ve eleman gruplarına atanan kesitler Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. 582 elemanlı kulenin PS optimizasyon tekniğiyle bulunan hazır kesitleri
Size

Ready

Area, cm2

Size

Ready

Area, cm2

Variabl
e

Section

(in2)

Variabl
e

Section

(in2)

1

W8X21 39.74 (6.16) 17

W8X21 39.74 (6.16)

2

W12X7 149.68
9
(23.2)

W16X6 127.10
7
(19.7)

3

W8X24 45.68 (7.08) 19

W8X24 45.68 (7.08)

4

W10X6 113.55
0
(17.6)

20

W8X21 39.74 (6.16)

5

W8X24 45.68 (7.08) 21

W8X40 75.48 (11.7)

6

W8X21 39.74 (6.16) 22

W8X24 45.68 (7.08)

7

W8X48 90.97 (14.1) 23

W8X21 39.74 (6.16)

8

W8X24 45.68 (7.08) 24

W10X2 41.87 (6.49)
2

9

W8X21 39.74 (6.16) 25

W8X24 45.68 (7.08)

10

W10X4 85.81 (13.3) 26
5

W8X21 39.74 (6.16)

11

W8X24 45.68 (7.08) 27

W8X21 39.74 (6.16)

12

W10X6 129.03 (20)
8

28

W8X24 45.68 (7.08)

13

W14X7 140.65
4
(21.8)

29

W8X21 39.74 (6.16)

18
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14

W8X48 90.97 (14.1) 30

W8X21 39.74 (6.16)

15

W18X7 143.87
6
(22.3)

31

W8X24 45.68 (7.08)

16

W8X31 55.90 (9.13) 32

W8X24 45.68 (7.08)

Ağırlık

363795.7 lb (165014.6 kg)

Belirtilen sonuçlar için elde edilen tasarım geçmişi grafiği Şekil 3’de verilmiştir. Bu şekilde
PS tekniğinin ne kadar hızlı bir şekilde optimum sonuca yakınsadığı görülebilir. Ayrıca HS
yöntemi de optimum sonuca güvenilir bir yakınsama ile ikinci en iyi performansı göstermiştir.
GA metodu ilk tasarım örneğinde olduğu gibi bu örnekte de çok etkili bir yakınsama
sergileyememiş olup sonuç tasarımına ancak 48.000 döngüden sonra ulaşabilmiştir.
450000

PS
GA

Minimum Weight (kg)

HS
425000

400000

375000

350000
0

10000

20000

30000

40000

50000

Number of Analysis

Şekil 3: 582-elemanlı uzay kafes kule sistemi için tasarım geçmişi grafiği
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32
31
30 29

28
27

26

25
24 23

12 x 4 m (13.12 ft )
=
48 m (157.44 ft )

22
21 20

19
+ 18 17

16 15
14

13
12
11

10

8

7

9

8 x 4 m (13.12 ft)
=
32 m (104.96 ft)

6

a) 3-Boyut
Gör.

5

4

3

2

1

b)
Yan
Görünüs
20 m
( 65.62 ft )

Şekil 4: 582-Elemanlı Uzay Kafes Kule Sistemi
SONUÇLAR
6m
( 19.68 ft
12) m
( 39.37 ft )
19.02 m
( 62.34 ft )

c)
Üst
Görünüş
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Bu çalışmada, Partikül Küme, Harmoni Arama ve Genetik Algoritmalar meta-bulgusal
optimizasyon yöntemlerinin yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünü bulmadaki
performansları karşılaştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında literatürden alınan iki adet yapısal
konfigürasyonları birbirinden farklı olan 113-elemanlı düzlemsel köprü kafes sistem ile 582elemanlı uzay kafes kule sistemi tasarım örnekleri olarak alınıp bahsi geçen meta-bulgusal
optimizasyon algoritmaları ile analiz edilmiş ve bu algoritmaların performansları
karşılaştırmasında her iki soru tipi için de Partikül küme yönteminin daha etkin bir yakınsama
ve sonuç gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu yöntemlerin her iki sorudaki performansları sadece
yapısal optimizasyon alanında değil daha birçok üretim ve tasarım alanında da efektif olarak
kullanılabilecek şekilde genişletilebileceğini göstermiştir.
REFERANSLAR
[1] Hasançebi, O., Çarbaş, S., Doğan, E., Erdal, F., ve Saka, M.P., Comparison of
nondeterministic search techniques in the optimum design of real size steel frames,
Computers and Structures, c.88, s.17-18, syf.1033-1048, 2010.
[2] Saka, M.P., Optimum Design of Steel Skeleton Structures, Bölüm.8, Music inspired
Harmony Search Algorithm, Theory and Applications, Seri: Studies in Computational
Intelligence, c.191, Ed; Geem, Z.W., ISBN: 978-3-642-00184-0, Springer, 2009.
[3] Hasançebi, O., Çarbaş, S., Doğan, E., Erdal, F., ve Saka, M.P., Performance evaluation of
metaheuristic search techniques in the optimum design of real size pin jointed structures,
Computers and Structures, c.87, s.5-6, syf.284-302, 2009.
[4] Perez, R.E. ve Behdinan, K., Particle Swarm Approach for Structural Design
Optimization, Computers and Structures, c.85, s.19-20, syf.1579-1588, 2007.
[5] Dreo, J., Petrowski, A., Siarry, P. ve Taillard, E., Metaheuristics for Hard Optimization,
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006.
[6] Suleman, A. ve Sedaghati, R., Benchmark case studies in optimization of geometrically
nonlinear structures, Structural and Multidisciplinary Optimization, c.30, syf.273-296, 2005.
[7] De Castro, L.N., ve Von Zuben, F.J., Recent Developments in Biologically Inspired
Computing, Idea Group Publishing, USA, 2005.
[8] Venter, G. ve Sobieszczanski-Sobieski, J., Multidisciplinary Optimization of a Transport
Aircraft Wing Using Particle Swarm Optimization, Structural and Multidisciplinary
Optimization, c.26, syf.121-131, 2004.
[9] Lee, K.S. ve Geem, Z.W., A New Structural Optimization Method Based on the Harmony
Search Algorithm, Computers and Structures, c.82, syf.781-798, 2004.
[10] Kochenberger, G.A. ve Glover, F., Handbook of Metaheuristics, Kluwer Academic
Publishers, 2003.
[11] Joghataie, A. ve Ghasemi, M., Fuzzy Multistage Optimization of Large-Scale Trusses,
Journal of Structural Engineering, c.127, s.11, syf.1338-1347, 2001.
[12] Kennedy, J., Eberhart, R., ve Shi, Y., Swarm Intelligence, Morgan Kaufmann Publishers, 2001.
[13] Adami, C., An introduction to Artificial Life, Springer-Verlag/Telos, 1998.
[14] Kennedy, J. ve Eberhart, R. “Particle Swarm Optimization”, IEEE International Conference on
Neural Networks, IEEE Press, c.4, syf.1942-1948, 1995.

164
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Doğan, Erdal, Çarbaş, Hasançebi ve Saka

[15] Paton, R., Computing with Biological Metaphors, Chapman & Hall, USA, 1994.
[16] ASD-AISC, “Manual of Steel Construction-Allowable Stress Design”, 9. Baskı, Chicago,
Illinois,USA, 1989.
[17] Goldberg, D.E., Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison
Wesley, 1989.

165
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
26 - 30 Ağustos 2013, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

MİKROKANAL İÇİNDE PARÇACIK HAREKETİNİN
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ÖZET
Bir mikrokanal içinde akışkanın hareketi ile birlikte parçacık hareketinin modellenmesi,
özellikle son dönemlerde çip-üstü-laboratuar teknolojilerindeki gelişme ve yeniliklere paralel
olarak, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle birden fazla parçacığın birbirleri ile
etkileşimli olarak hareketlerinin modellenmesi, deneme yanılma ile yapılması çok zor olan
bazı özel tasarımların ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Ancak, özellikle sonlu eleman
yöntemi ve benzeri çözüm bölgesini hacimsel olarak ayrıklaştıran sayısal yöntemler ile
çözüm, özellikle de birden fazla parçacığın hareketi söz konusu olduğunda, oldukça zor
olmaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı, mikrokanal içinde hareket eden akışkanın içinde yüzer
parçacıkların hareketinin sınır eleman yöntemi ile modellenmesidir. Sınır eleman yönteminin
sadece sınır bölgesini ayrıklaştıran yapısı dolayısı ile modelleme hem kolaylaşmakta hem de
parçacık hareketi sırasında tekrar ayrıklaştırma işlemi çok daha basit olarak yapılabilmektedir.
Aynı zamanda, çözüm bölgesi içi ayrıklaştırılmadığından dolayı ve çözüm bölgesi içinde
bünye denklemleri sayısal değil, analitik olarak karşılanıyor olması dolayısı ile tekrar
ayrıklaştırma işlemi sırasında bir sayısal kayıp söz konusu olmamaktadır.
Oluşturulan formülasyon, parçacık hareketini modellemeye yöneliktir. Parçacık hareketi, sınır
koşullarında hareketi tanımlamaya yönelik değişikliklerin tanımlanması ile doğrudan
parçacığın ağırlık merkezinin hızı cinsinden elde edilmekte ve elde edilen hızdan açık adım
(explicit) ile zaman integrasyonu kullanılarak parçacık yörüngesi belirlenmektedir.
Formülasyon iki boyutta elde edilmiştir; ancak üç boyuta kolaylıkla uygulanabilir. Parçacık
şeklinin herhangi bir önemi olmamakla birlikte, uygulama problemlerinde (parametrik olarak
ifade edilmeleri daha kolay olması dolayısı ile) sadece dairesel ve elips geometriler
kullanılmıştır. Çözülen örnekler yapılan formülasyonun, en azından iki boyutlu problemler
söz konusu olduğunda, oldukça iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: mikro-akışkanlar-dinamiği, Stokes denklemi, sınır eleman yöntemi,
parçacık hareketi
1. GİRİŞ
Biyoparçacıkların mikrokanallar içerisindeki hareketinin kullanılması birçok kimyasal ya da
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biyomedikal uygulamalar için özel bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle son
yıllarda giderek artan çip-üstü-lab (lab-on-a-chip) teknolojileri temelde mikrokanal içinde
akışı ve bu akış içindeki parçacıkların hareketini istenilen şekilde yönlendirme prensibine
dayanmaktadır. Bu sebeple, mikro-akışkanlar-dinamiği sistemlerinin etkin bir şekilde tasarımı
özel bir önem arz etmektedir.
Tasarımda şüphesiz ki değişik biçim ve özelliklerdeki biyoparçacıkların mikrokanal
içerisindeki hareketlerinin sayısal olarak benzetimi çok önemli bir araç olarak ortaya
çıkmaktadır. Birçok mikro-akışkanlar-dinamiği uygulamalarında, akışkan içinde yüzer
durumda bulunan parçacıklar değişik (elektrik, manyetik, akustik, vb.) etkiler altında akış ile
birlikte hareket etmektedirler. Bu etkilerin ve akışın etkin şekilde modellenmesi ve sayısal
olarak parçacık yörüngelerinin elde edilmesi, tasarımlardaki deneme yanılma ihtimallerini
azaltmakta ve bu teknolojik alana büyük katkı sağlamaktadır.
Parçacık yörüngesinin tespitinde temelde iki yöntem ön plana çıkmaktadır: Birinci yöntem
olan Lagrange takip yönteminde, parçacığın büyüklüğü gözardı edilir ve akış modeli parçacık
olmadan sayısal olarak çözülür. Bu yöntem pek çok çalışmada başarı ile uygulanmıştır [1,2],
ancak sayısal sonuçların deneysel sonuçlarla uyum sağlaması amacı ile bir düzeltme katsayısı
kullanılmasını gerektirir (özellikle parçacık boyutunun mikrokanalın boyutlarına göre gözardı
edilemez büyüklükte olması durumunda bu düzeltme katsayısının kullanılması kaçınılmaz
olmaktadır).
İkinci yöntem, gerilim tensorü yöntemi, parçanın boyutsal etkisini dikkate almaktadır. Bu
yöntemde parçacık üzerine etki eden toplam kuvvet, parçacık yüzeyinde elde edilen gerilim
tensörünün interalinin alınması ile bulunabilir. Bu yöntem, parçacığın her hareket adımında
oluşan etkileşimli sistemin tekrar çözümünü ve hesaplamaların tekrar edilmesini gerektirir. Bu
yöntem de pek çok çalışmada yer almıştır [3,4,5].
Çözüm bölgesini hacimsel olarak ayrıklaştıran yöntemler (sonlu elemanlar, sonlu hacim)
kullanılarak parçacık hareketinin modellenmesi istendiğinde oluşan en büyük sorun,
parçacığın hareketi ile birlikte tekrar-ağ örme zorunluluğudur. Bu zorunluluk iki temel sorun
ortaya çıkarır: birincisi özellikle kompleks geometrilerde tekrar ağ örmenin çok sık olarak
uygulanması, belirli problemler için, tekrar ağ örmek için harcanan zamanın çözüm için
harcanan zamandan daha fazla olmasına sebep olur. İkinci sorun ise, tekrar ağ örme sırasında
bir önceki ağ üzerinde elde edilen değerler, bir sonraki ağa yaklaşık olarak aktarılabilmektedir
– ki bu durum, her tekrar ağ örme işleminde sayısal hatanın artması sonucunu ortaya çıkarır.
Yine bu tür hacim ayrıklaştırma içeren yöntemlerde ortaya çıkan bir başka sorun ise, alan
değişkenlerinin türevlerinin elde edilmesi konusundadır: özellikle parçacık, kanal duvarlarına
yaklaştığında, bu yöntemler, türev değerleri elde edebilmek için parçacık ile kanal arasına çok
küçük eleman ağı atmak durumunda kalmaktadır. Bu da, bu tür yöntemlerin özellikle kanala
yakın parçacık yörüngelerini doğru olarak hesaplamakta sorunlarla karşılaşmasına sebep olur
(parçacık boyutunun 20’de biri kadar açıklıklardan daha az açıklıklar modellenememektedir
[3,6]). Bu sebepler dolayısı ile sonlu elemanlar analizi bu alanda çok etkin bir şekilde
(özellikle de üç boyutlu problemlerde) uygulanamamaktadır.
Alternatif olarak değerlendirilebilecek olan sınır eleman yöntemi, çözüm bölgesinin sadece
sınır bölgesini ayrıklaştırması dolayısı ile etkin bir modelleme imkanı sunmaktadır –
parçacığın hareketi ile birlikte tüm çözüm bölgesine tekrar ağ örmek gerekmez, sadece
parçacığın hareketi sonrası yeni pozisyonunda parçacık yüzeyinin tekrar ayrıklaştırılması
yeterli olur. Ayrıca tekrar ayrıklaştırma işlemi çözüm bölgesi içinde bir sayısal hata
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oluşturmaz. Ayrıca, parçacığın duvara yaklaşması da türev değerler açısından bir sorun
oluşturmaz.
Mikrokanal akışı dikkate alındığında, akış hızları düşüktür ve ivmesel etkiler büyüklük olarak
basınç ve vizkoz kuvvetler ile karşılaştırıldığında göz ardı edilebilir. Bu durumda akış modeli
zamandan bağımsız Stokes akışı olarak oluşturulabilir [7]. Bünye denklemleri doğrusal kısmi
türevsel denklemlerdir ve sonlu eleman yöntemi ile çözüme uygundur. Bu alandaki ilk
çalışma Youngren ve Acrivos tarafından üç boyutlu eksenel simetrik rijit cisimlerin
çevresindeki akışın modellenmesini içermektedir [8]. Daha sonraki çalışmalarda konu ile ilgili
en dikkate değer çalışma, Pozrikidis’in birçok sabit parçacığın çevresinden akışı ya da bir akış
içindeki periyodik sınır koşullar altında birçok parçacığın hareketini modelleyen çalışması
olarak değerlendirilebilir [9]. Ayrıca House ve Lee’nin üç boyutlu bir küresel parçacığın kanal
içerisindeki elektrik alan dolayısı ile oluşan kuvvetler altındaki akış içinde hareketini
modelleyen çalışmaları da [10,11] konu hakkında önemli bir etki oluşturmuştur.
Bu çalışmada, parçacık geometrisinden bağımsız olarak (her tür iki boyutlu geometriyi
kapsayacak şekilde) bir mikrokanal akışı içerisindeki parçacık hareketinin iki boyutlu olarak
sınır eleman yöntemi ile modellenmesi ele alınmıştır. Yapılan formülasyon FORTRAN
programlama dili kullanılarak bir yazılıma dönüştürülmüş ve çeşitli uygulama problemleri
çözülerek formülasyonun etkinliği, en azından iki boyut için, gösterilmiştir.
2. SINIR ELEMAN YÖNTEMİ FORMÜLASYONU
Ölçüsel boyutlar mikrometre mertebelerinde olduğunda ve akış hızı mikrometre/saniye
hızlarında ifade edildiğinde Reynolds sayısı oldukça düşük olmakta ve akış Stokes denklemi
ile ifade edilebilir hale gelmektedir. Bu durumda bünye denklemleri
=−

+ (

,

+

,

)

(1)

şeklinde ifade edilebilir. Burada verilen bir noktadaki hidrostatik basıncı ve bu noktadaki
hız bişelenlerini ifade etmektedir. Malzeme parametreleri, : akışkanlık ve : yoğunluk
olarak verilmektedir. Bu denklemlerde ve bundan sonra kullanılacak olan denklemlerde virgül
sonrası indisler koordinat eksenlerindeki türevleri ifade eder; örneğin , = .
Bu çalışmada, belirli bir geometrideki mikro boyuttaki kanal içinde hareketli sıvı ile birlikte
hareket eden (durağan sıvıda askıda kalabilecek özelliklere sahip) bir parçacığın hareketi sınır
eleman yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Parçacığın hareketi zaman uzayında adımsal
olarak takip edilmiştir; her bir adımda parçacık hızında dikkate değer bir değişim olmadığı
varsayılmakta ve parçacık hareketinin her adımında akışkanda dikkate değer bir ivmelenme
olmadığı varsayılmaktadır (bu durum, parçacık boyutlarının kanal boyutlarına göre küçük
olması durumunda geçerli sayılabilir). Böyle bir durumda, (1) denklemlerindeki ivme terimi
gözardı edilebilir:
−

+

,

+

,

=0

(2)

Akışkan için ayrıca süreklilik koşulları da dikkate alınırsa,
,

=0

(3)

ifadesi verilebilir (tekrar eden indislerde Einstein’ın toplama kuralı uygulanacaktır).
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Yukarıdaki koşullar altında sistemin sınır eleman yöntemi (SıEY) ile modellenmesi
mümkündür ve herhangi bir A noktası için integral denklemler (iki boyutta)
( ) ( )=

( , ) ( )−

( , ) ( )

(4)

şeklinde oluşturulabilir. Burada ( ) sabit katsayılardır ve A noktasının bulunduğu yere
göre değer almaktadır, şöyle ki, eğer A noktası çözüm bölgesinin içindeyse, ( ) =
,
( )=
, olarak verilebilmekte, eğer A noktası
sürekli bir sınır bölgesi üzerinde ise
noktası çözüm bölgesinin dışındaysa ( ) = 0 olmaktadır. İntegral denklemlerde görülen
( , ) ve
( , ) sırasıyla birinci ve ikinci temel çözümleri ifade etmektedir (burada A
noktası sabit noktayı, P noktası da sınır bölgede ifade bulan integrasyon noktasını
göstermektedir). Akışkanın hız bileşenleri
ile ifade edilmiş ve akışkandaki birim kuvvetler
ile gösterilmiştir. Akışkan için tanımlanan çözüm bölgesi içinde hidrodinamik gerilimler
ile ifade edildiğinde;
=−

+ (

,

+

,

)

(5)

denklemi verilebilmekte, bu hidrostatik gerilimler ile birim kuvvet arasındaki bağıntı ise
=

(6)

olarak verilmektedir. Burada bahsi geçen sınır noktasındaki (yönü akışkana doğru olan)
birim dik vektörün bileşenlerini ifade etmektedir.
Eğer akışkan için tanımlı çözüm bölgesinin (kanal çeperlerinin ve parçacık yüzeyinin) sınır
bölgesi ayrıklaştırılırsa, aşağıdaki doğrusal denklem seti tanımlanabilir:
⋅

=

⋅

(7)

Burada G ve H kare matrislerinin elemanları (4) denklemindeki integral ifadelerin, sınırı
ayrıklaştırmada kullanılan eleman tipine göre hesaplanması ile elde edilir. Bu çalışmada sabit
elemanlar kullanılmıştır - eğer N sınır bölgesinin ayrıklaştırılmasında kullanılan eleman sayısı
ise, G ve H kare matrislerinin boyutları 2Nx2N olarak ifade edilebilir. Benzer şekilde u ve t
} ve {
} ikililerinden oluşur. Uygun sınır
vektörleri de N eleman için yazılmış {
şartları dahilinde (7) denklemi çözüldüğünde her bir hesaplama noktası için bilinmeyenler
elde edilebilir.
Kanal içinde hareket eden bir parça söz konusu olduğunda, bu parça için sınır koşulu olarak
ne hız ne de birim kuvvet ne de bu ikisinin bir kombinasyonu verilebilmektedir (daha açık bir
ifade ile ne Dirichlet, ne Neumann ne de karma sınır koşulu belirlenebilmektedir). İki boyutlu
bir analiz için, parçanın deforme olmayan bir yapıda olduğu kabul edilebilirse, parçacığın bir
düzlemsel hareket yaptığı varsayılabilir. Bu hareket, parçacığın üzerindeki her hesaplama
noktası için parçacık için tanımlanmış bir merkezin çizgizel hızı ( ,
; B parçacığın
tanımlanan ağırlık –ya da dönme- merkezini ifade etmektedir) ve bu merkez etrafında
parçacığın açısal hızı ( ) ve tanımlı hesaplama noktasının parçacık merkezine olan uzaklığı
(r) cinsinden ifade edilebilir:
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=

+ ⋅

⋅ ̂

(8)

Bu denklemde ̂ , tanımlanmış olan merkezden ilgili hesaplama noktasına çizilen doğruya dik
birim vektörün bileşenleri olarak ifade edilmektedir. Bu durumda parçacık sınırı üzerindeki
sınır koşulları aşağıda izah edilen şekilde denklem sistemine dahil edilebilir:
-

Öncelikli olarak, parçacık üzerindeki her hesaplama noktasındaki hız bileşenleri, (8)
denklemi gereğince üç hız bileşeni,
,
ve
cinsinden ifade edilebilir. Bu,
denklem sistemine üç yeni bilinmeyen eklemek ve parçacık yüzeyindeki tanımlı M
hesaplama noktası için hızları bu bilinmeyenler cinsinden ifade etmek için H matrisine
üç yeni kolon eklemek anlamına gelmektedir.

-

Dikkat edilirse, (8) denklemi parçacık yüzeyindeki hesaplama noktalarındaki birinci
yöndeki (x-yönündeki) hız bileşenlerini belirlemekte kullanılabilir. Bu bileşenler
ve ⋅ ⋅ ̂ cinsinden ifade edilebilmektedir. Şu durumda, bilinmeyen olarak
nin
tanımlandığı birinci kolon, parçacık sınırındaki hesaplama noktalarına ait ikili
kolonların birinci (x-yönündeki hız bileşenlerinin çarpanı olan) elemanlarının toplamı
olarak ifade edilebilir.

-

Benzer şekilde, bilinmeyen olarak
nin tanımlandığı ikinci kolon, parçacık
sınırındaki hesaplama noktalarına ait ikili kolonların ikinci (y-yönündeki hız
bileşenlerinin çarpanı olan) elemanlarının toplamı olarak ifade edilebilir.

-

Bilinmeyen olarak nın tanımlandığı üçüncü kolon ise, birinci kolonların
ikinci kolonların ise ⋅ ̂ ile çarpılarak toplanması ile elde edilebilir.

-

Tüm kolonlarda bu işlemin gerçekleştirilmesi sonrasında, parçacık yüzeyine ait birim
gerilim değerleri bilinmeyenler olarak kabul edilebileceğinden, parçacık yüzeyindeki
M hesaplama noktası için ilgili kolonlarda G ve H matrisleri arasında kolon
değiştirilmesi yapılarak bilinmeyenlerin tamamının denklemin sol tarafında,
bilinenlerin ise sağ tarafında kalması sağlanır.

-

Bu noktada bilinmeyen olarak 2N+3 bilinmeyen söz konusudur (orjinal denkleme 3
bilinmeyen eklenmiştir). Bu sebeple üç denklem daha tarif edilmelidir. Bu denklemler,
parçacığın merkezi üzerindeki toplam kuvvet (x- ve y- yönlerinde) ve parçacık
merkezine göre toplam momentin sıfır olacağı (parçacığın akışkan içinde serbestçe
yüzdüğü) kabulünden hareketle parçacık sınırı üzerindeki birim kuvvet değerlerinin
entegre edilmesi ile elde edilebilen üç denklem olarak ifade edilmektedir.

-

Sonuçta ortaya çıkan 2N+3 bilinmeyen, elde edilmiş olan 2N+3 denklem ışığında
çözülebilir.

⋅ ̂ ,

Burada özellikle dikkat çekilmesi gereken husus şudur: yukarıda izah edilen yöntem, birden
fazla parçacığın hareketinin modellenmesi durumunda, her bir parçacık için tekrar edilebilir.
Bu durumda, parçacık sayısı P ile ifade edilirse, toplam bilinmeyen 2N+3P olmakta ve
denklem sayısı da bu sayıda oluşturulmaktadır. Benzer bir durum, üç boyutlu analizlere
genişletildiği taktirde, her bir parçacık için 6 bilinmeyen (üç bilinmeyen parçacığın merkez
hareketini, üç bilinmeyen de parçacığın merkezinden geçen üç eksen çevresindeki dönüş
hızını ifade edecek şekilde) denklem sistemine dahil edilecek ve gerekli olan altı denklem ise,
üç boyutlu statik denge koşullarından elde edilecektir.
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3. ANALİZLER VE SONUÇLAR
Bir önceki bölümde tarif edilen formülasyon için bir FORTRAN kodu hazırlanmıştır. Kod
hazırlanırken parçacık geometrisi güncellemesinin kolay olması açısından, parçacık
geometrisi parametrik olarak ifade edilmiştir – bu sebeple çalışmanın bu aşamasında sadece
dairesel ve elips geometriye sahip parçacıklar üzerinde çalışılmıştır; ancak parametrik olarak
farklı geometrilerin ifade edilmesi halinde bu kapsam kolaylıkla genişletilebilir.
Hazırlanan kod, temel olarak Stokes denklemini ikinci kısımda izah edildiği şekilde sınır
koşulları girerek çözmektedir. Çözüm sonucunda parçacık için merkez noktasının hız
parametreleri ( ,
ve ) elde edilmektedir. Program, başta belirlenen bir zaman aralığı
(Δ ) kullanarak, ileri yönde birinci dereceden açık adım (explicit) Euler yöntemi ile zaman
integrasyonunu yapmakta ve parçacığın bir sonraki pozisyonunu
bulmak için yer
değiştirmeyi hesaplamaktadır. Parçacığın yer değiştirmesinin hesaplanması sonrasında,
parçacık merkez koordinatları ve referans düzlem ile oluşturduğu toplam açı hesaplanarak
parçacık pozisyonu güncellenmekte ve problem bir sonraki adıma yönlendirilmektedir.
Prosedür, parçacık merkezi önceden bildirilmiş bir referansı aşana kadar devam etmektedir.
Kod değişik analizlere uygulanmış ve aşağıda gösterilen sonuçlar elde edilmiştir.
3.1 Düz kanal içinde hareket
İlk olarak düz kanal içinde dairesel ve elips geometriye sahip parçacıkların değişik ypozisyonlarından serbest hareketleri değerlendirilmiştir. Geometri ve sınır koşullar Resim-1
de görülebilir.

Resim-1: Düz kanal akış problemi için çözüm bölgesi ve sınır koşulları
Tanımlanan akış bölgesinin boyutları kısa eksende 100μm ve uzun eksende 500μm dir.
Parçacık dairesel olarak seçildiğinde çapı 10μm, elips olarak seçildiğinde uzun eksen 10μm
ve kısa eksen 6μm olarak seçilmiştir. Kanal sınır bölgesi üzerinde uzun eksenlerde 250şer ve
kısa eksenlerde 20şer eleman tanımlanacak şekilde sabit elemanlarla ağ yapısı tanımlanmıştır.
Parçacık üzerinde ise hem dairesel hem de elips geometriye sahip parçacık için 32 sabit
eleman kullanılmıştır. Parçacık, akışın hız profilinin serbestçe oluşabilmesi için kanalın sol
kısa kenarından 50μm uzaklıkta serbest bırakılmıştır.
Çeşitli y-pozisyonlarından serbest bırakılan dairesel parçanın hareketi Resim-2’de
görülmektedir. Giriş kısmı için sabit hız profili verilmesine rağmen, kanal çeperlerinde sıfır
hız koşulları verildiğinden dolayı akış giriş kısmından belirli bir uzaklık sonrasında parabolik
bir hız grafiğine sahip olmaktadır. Bu sebepten dolayı merkeze yakın parçacığın daha hızlı
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gittiği Resim-2’de görülebilmektedir. Benzer şekilde, parabolik hız profili, merkezden uzak
parçacıkların üzerinde oluşan çizgisel hızlarda bir farklılık oluşturmakta, bu da parçacığın
dönmesi şeklinde kendisini göstermektedir. Merkezdeki parçacığın herhangi bir açısal hıza
sahip olmamasının sebebi, üzerindeki hız profilinin üst ve alt yarıçember için simetrik
olmasıdır. Parçacık merkezden uzaklaştıkça daha hızlı bir şekilde dönmektedir. Resim-2’de
sadece merkezin alt simetrik bölgesindeki hareket gösterilmiştir; hız profili simetrik olduğu
için üst simetrik bölgedeki hareket çizgisel hızlar açısından eşit görünüşte, açısal hız açısından
da ters görünüşte olacaktır (alt simetrik bölgede saat yönünde dönmekte olan parçacıklar, üst
simetrik bölgede saatin tersi yönde döneceklerdir). Yukarıdaki gözlemler, parçacık
pozisyonuna ve zamana bağlı olarak parçacık hızlarının gösterildiği Resim-3’te daha açık bir
şekilde görülebilmektedir.

Resim-2: Düz kanal içinde değişik y-pozisyonlarında bırakılan dairesel parçacığın
hareketi

Resim-3: Düz kanal içinde değişik y-pozisyonlarında bırakılan dairesel parçacıklar için
merkez noktası hızları
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Benzer bir analiz, aynı y-pozisyonlarından serbest bırakılan elips parçacıklar için tekrar
edilmiştir. Resim-4’te bu parçacıkların kanal içindeki hareketi görülmektedir. Resim-5 ise
parçacıkların hız grafiklerini vermektedir. Dairesel parçacığın hareketine benzer bir şekilde,
merkezde ilerleyen elips parçacık, beklenebileceği üzere, merkezden uzak parçalara göre daha
hızlı ilerlemekte ve açısal hızı sıfır olmaktadır (merkezden uzaklaştıkça açısal hız
artmaktadır). Ancak hız grafikleri incelendiğinde dairesel parçacığın hareketinden farklı bir
görüntü ortaya çıkmaktadır: Öncelikli olarak, açısal hızda periyodik bir dalgalanma
(merkezden uzak parçalar için gittikçe daha belirgin bir genlikle) oluşmaktadır. Bunun sebebi,
parçacığın eksenleri arasındaki uzunluk farkıdır.

Resim-4: Düz kanal içinde değişik y-pozisyonlarında bırakılan elips parçacığın hareketi

Resim-5: Düz kanal içinde değişik y-pozisyonlarında bırakılan elips parçacıklar için merkez
noktası hızları
İkinci fark ise, çizgisel hızlar incelendiğinde görülebilmektedir. Merkezde giden ve 30μm ypozisyonunda olan parçacıklarda görülmemekle birlikte, parçacık kanal duvarına yaklaştıkça
periyodik bir hız salınımı söz konusu olmaktadır. Bu, duvarın parçacık üzerindeki etkisidir –
ki sınır eleman yöntemi çözümlerinde bu ayrıca bir formülasyona gerek kalmadan doğrudan
görülebilmektedir.
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3.2 Engel içeren bir kanal içinde hareket
Bir önceki düz kanal problemindeki sınır koşullar aynı kalmak şartı ile, 200μm ile 300μm
arasındaki bölgede y-yönünde 70μm lik bir engel oluşturularak analizler tekrarlanmıştır.
Resim-6’da, değişik y-pozisyonlarından bırakılan dairesel parçacıkların hareketi görülebilir.
Benzer şekilde, Resim-7’de bir elips parçacığın hareketi gösterilmiştir. Her iki resimde de
sınır eleman yönteminin parçacık hareketini oldukça iyi modellediği görülebilir.

Resim-6: İçinde engel olan kanal içerisinde dairesel parçacığın hareketi

Resim-7: İçinde engel olan kanal içerisinde elips parçacığın hareketi
4. SONUÇ, YORUMLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada, mikrokanal içindeki akışta serbestçe hareket edebilen parçacıkların
yörüngelerinin tespitine yönelik bir sınır eleman yöntemi tabanlı formülasyon geliştirilmiştir.
Formülasyon iki boyutlu olmakla birlikte, kolaylıkla üç boyuta genişletilebilir.
Formülasyonda sınır bölgesinin ayrıklaştırılmasında sabit elemanlar kullanılmıştır.
FORTRAN programlama dili kullanılarak formülasyon bir yazılım olarak kodlanmıştır.
Sonuç olarak, aşağıdaki hususlar belirtilebilir:
1. İki boyutlu mikrokanal içindeki akışkanın hareketi ile birlikte parçacık hareketi sınır
eleman yöntemi ile modellenmiştir. Çözülen örneklerde gerek dairesel gerekse eliptik
parçanın hareketinin oldukça iyi modellendiği görülebilir. Gerek doğrusal hareket
gerekse parçacığın ekseni etrafında dönüşü modellenebilmiştir (bu anlamda
çalışmanın özgün olduğu belirtilebilir). Ayrıca, parçacığın duvara yaklaşması
durumunda duvarın etkisinin de kapsandığı görülebilir.
2. Sınır eleman yöntemi, çözüm bölgesinin sadece sınırını ayrıklaştırmaktadır. Bu
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durum, parçacığın hareketi boyunca hesaplama bölgesi içinde (tekrar tekrar) yeniden
ayrıklaştırma yapma gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Literatürde sonlu elemanlar
ile yapılan çalışmalarda ayrıklaştırma problemi dolayısı ile parçacığın kanal
çeperlerine fazla yaklaşması mümkün olmamaktadır; oysa ki sınır eleman yönteminde
parçacık kanal çeperine yaklaşabilmekte, bu herhangi bir ayrıklaştırma sorunu
oluşturmamakta ve hesaplama kalitesini etkilememektedir.
3. Modelin oluşturulması ve akışın elde edilmesi sonlu eleman yöntemi ile yapılan
çözümlere göre çok daha basittir. Akış sırasında çözümün durdurulması/tekrar
başlatılması gerekmemiştir ve modelde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
4. Çözüm bölgesinin boyutlarının büyümesi modellemede, ağ yapısında ya da çözümde
bir sorun oluşturmamaktadır.
5. Sonlu eleman yönteminde elde edilebilecek çözümlerde tek parçacığın modellenmesi
oldukça zorken; sınır eleman yönteminde her bir parçacık için ilgili sınır koşulları
verildiğinde, birden fazla parçacığın akışı da incelenebilir
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ÖZET
Bu çalışmada nümune boyut etkisi ve sürtünme katsayısının bir mikro derin çekme parçasının
şekillendirilmesine etkisi sonlu eleman analizi yardımıyla incelenmiştir. Boyut etkisini
incelemek amacıyla 0.1 , 0.2 ve 1 mm kalınlıklarında 3 farklı sac kullanılmış; kalıp ve
zımbaya ait ölçüler de her bir işlemde aynı oranda arttırılarak 3 farklı sonlu eleman modeli
oluşturulmuştur. Sac kalınlığının azaltılmasıyla eşdeğer von Mises gerilmesi değerlerinin
arttığı tespit edilmiştir. Tribolojik boyut etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan analizlerde
ise sürtünme katsayısının arttırılması durumunda eşdeğer gerilmelerde artış gözlenmiş ve 0.1
mm sac kalınlığı için en yüksek eşdeğer gerilme değeri elde edilmiştir.
ABSTRACT
Effects of specimen size and coefficient of friction on micro-deep drawn part have been
investigated by means of finite element analysis. To this goal, blanks with three different
thicknesses, namely 0.1, 0.2, and 1 mm, have been used. Furthermore, dimensions for die and
punch are increased by same factor in FE models. Results showed that, equivalent von Mises
stress values are increased when thinner sheet gauges are used. Similarly, increased
equivalent von Mises stress values are observed with increasing coefficient friction values,
and the highest values are obtained for the smallest sheet thickness.
1. GİRİŞ
Derin çekme, sac metalin bir zımba kullanılarak bir kalıp içerisine doğru şekillendirilerek
belirli bir geometrik forma veya düzensiz bir şekle dönüştürüldüğü metal şekillendirme
işlemidir. Alüminyumdan üretilmiş meşrubat kapları, pişirme tavaları, yangın söndürme
tüpleri, mutfak evyeleri derin çekme yöntemi ile üretilen parçalardandır. Derin çekme imalat
yöntemi havacılık, otomotiv, süt ürünleri, aydınlatma, eczacılık ve plastik sanayii gibi birçok
sektörde uygulama alanına sahiptir. Bu yöntemin küçültülmüş ölçekli hali “mikro-derin
çekme” işlemi olarak adlandırılmakta ve en az iki boyutu mm altındaki ölçülere sahip parçalar
üretilmektedir. Mikro-derin çekme yöntemi daha çok tıbbi ve elektronik cihazlarda kullanılan
metal parçaların imalatı için tercih edilmektedir.
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Mikro derin çekme işlemine ait şematik gösterim ve bazı proses parametreleri Şekil 1’de
gösterilmiştir. Makro boyutta gerçekleştirilen klasik metal şekillendirme işlemlerinden farklı
olarak, tane boyutu (grain size) ve nümune boyutu (specimen size) ve nümune üstü en küçük
detay (feature size) mikro şekillendirme işlemlerinde malzeme davranışını önemli ölçüde
etkilemektedir. Mikro şekillendirme işlemlerinin güvenilir bir şekilde incelenebilmesi için bu
etkilerin kullanılan malzeme modellerinde dikkate alınması gereklidir.

Şekil 1. Mikro derin çekme işleminin şematik gösterimi ve boyutlar [1].
Konvansiyonel derin çekme işlemi sanayide uzun yıllardır kullanılan bir yöntemdir ve proses
kabiliyetleri gerek endüstriyel gerekse de akademik çalışmalar sonucunda büyük ölçüde
geliştirilmiştir. Son yıllardaki çalışmalarda, derin çekme işleminde şekillendirilmenin bir
kıstası olarak kabul edilen sınır çekme oranının (limiting drawing ratio) arttırılmasına yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Mikro-derin çekme yöntemi ise özellikle 2000’li yıllardan itibaren
üzerinde çalışılan bir konu olmuştur.
Saotome vd. (2001) 0.05, 0.1, 0.2 ve 1 mm kalınlıktaki düşük karbonlu çeliğin mikro derin
çekme karakteristiklerini belirlemeye çalışmışlardır. Zımba çapının sac kalınlığına oranının
(d0/s0) artması halinde sınır çekme oranının azaldığı tespit edilmiştir [1].
Witulski vd. (2004) kalınlığı 80 μm ve 300 μm arasında değişen CuZn37 sac malzemesi ile 1
ve 8 mm arasında değişen çaplardaki kapların mikro derin çekme deneylerini ve sonlu eleman
analizini gerçekleştirerek çekme boşluğu gibi geometrik parametreleri saptamada enine
anisotropi, sürtünme ve işlem sapmalarınının etkilerini belirlemeye çalışmışlardır [2].
Mikro ve makro derin çekme arasındaki farklılıkları belirlemek maksadıyla 20 μm kalınlıktaki
Al 99.5 sac ile 25 μm kalınlıktaki yumuşak çeliğin (DIN 1.0335) mikro derin çekme işlemi 1
mm çaptaki zımba kullanılarak; 1 mm kalınlığında Al 99.5 sac ve 1.35 mm kalınlığında St 15
sacların da makro derin çekme işlemi 50 mm çapındaki bir zımba kullanılarak Vollertsen vd.
(2004) tarafından gerçekleştirilmiştir. Mikro derin çekme işlemi ile elde edilen silindirik
parçanın flanş bölgesinde kırışıklıklar gözlemlenirken makro derin çekme ile elde edilen
parçada bu tür bir soruna rastlanılmamıştır. Analizler sonucunda mikro-derin çekme
işlemindeki sürtünme etkilerinin makro derin çekme işlemindeki etkilerden daha büyük
olduğu tespit edilmiştir. Bu etki literatürde sürtünmenin boyutsal etkisi (friction size effect)
olarak adlandırılmaktadır [3].
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Sonlu eleman analiz paket programları boyut etkisini ihmal ettiğinden bu etkilerin deneysel
olarak belirlenip matematiksel modellere uygulanması gerekmektedir. Yeh vd. (2008) mikro
şekillendirmede her kalınlık ve her tane boyutu için malzeme davranışını ifade edecek yeni bir
malzeme modeli önermişlerdir. Dinamik sonlu elemanlar ve Hill teorisi kullanarak C 1200
bakır malzemesini silindirik mikro derin çekme işlemine tabi tutmuşlar ve sac kalınlığının
küçültümesi nedeniyle ortaya çıkan tane boyutu ve kalınlık etkilerinin şekillendirilebilirliğe
etkisini incelemişlerdir [4].
Vollertsen vd. (2010) mikro derin çekme işlemini 1 mm zımba çapıyla farklı zımba hızlarında
(1, 10 ve 100 mm/s) Al 99.5 malzemesi için gerçekleştirmişlerdir. Sürtünme katsayısının
makro şekillendirmede olduğu gibi zımba hızının artışıyla azaldığı ve sınır çekme oranının
zımba hızından incelenen aralıkta (1-100 mm/s) bağımsız olduğu belirlenmiştir [5].
Molotnikov vd. (2012) sac kalınlığının mikro derin çekme işlemine etkisini iri taneli ve ultraince taneli bakır saclar kullanarak incelemişler ve tane büyüklüğünün sabit tutulup sac
kalınlığının küçültülmesi halinde boyut etkisinin ortaya çıktığını ifade etmişlerdir [6].
Bu çalışmada AISI 1006 düşük karbonlu sacın 0.1, 0.2 ve 1 mm olmak üzere 3 farklı kalınlık
durumu için mikro derin çekme işlemi sonlu eleman analizi (SEA) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Sacların mikro yapısındaki ortalama tane boyutunun aynı olduğu kabul
edilmiş ve sac kalınlığı değiştirilerek mikro derin çekme işleminde ortaya çıkan numune
boyut etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, sürtünmenin mikro derin çekme işlemine
etkisini belirlemek için kalıp-zımba-sac yüzeyleri arasında üç farklı Coulomb sürtünme
katsayısı (µ = 0.05, 0.08, 0.1) kullanılmıştır.
2. SONLU ELEMAN ANALİZLERİ
2.1. Mikro Derin Çekme Modellerinin Oluşturulması
Tane boyutu ve nümune boyut etkisinin akma mukavemeti üzerine etkisi Şekil 2’de
gösterilmiştir. Boyut etkisi (N), nümune kalınlığının (t0), tane boyutuna (d) oranı olarak
şeklinde ifade edilebilir. Yapılan çalışmalar N değerinin 1-15 aralığı için nümune
boyut etkisinin, 15’den büyük değer için ise tane boyutu etkisinin baskın olduğunu
göstermiştir [7]. Nümune boyut etkisini incelemek amacıyla aynı tane boyutu büyüklüğüne
sahip olduğu varsayılan 0.1 , 0.2 ve 1 mm kalınlıklarında 3 farklı sac malzemesinin mikroderin çekme davranışı incelenmiştir. Bu etkinin tespit edilebilmesi amacıyla Şekil 1’de
gösterilen tüm proses parametreleri sac kalınlığının artış ölçüsünde (x,2x,10x) arttırılmıştır.
Derin çekme işleminde yırtılmadan ve flanş kalmayacak şekilde çekilebilecek sac çapının
zımba çapına oranı olarak ifade edilen sınır çekme oranı tüm analizlerde 2 olarak
alınmıştır

. Analizi yapılacak parçaların katı modelleri Solidworks 2011

yazılımında oluşturulmuştur (Şekil 3). Oluşturulan mikro derin çekme işlemi modelinde sac,
kalıp, tutucu ve zımba boyutları için Saotome vd. (2001)’nin çalışması referans alınmıştır [1].
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Şekil 2. Nümune ve tane boyutunun akma mukavemeti üzerine etkisi [7]

a) ts = 0.1 mm (x)

b) ts = 0.2 mm (2x)

c) ts = 1 mm (10x)

Şekil 3. Mikro-derin çekme işlemine ait oluşturulan katı modeller ve boyutlar
Katı model halindeki mikro derin çekme işlemi modeli Ansys Workbench ticari SEA paket
yazılımına aktarılmıştır. Sacın sonlu eleman modelini elde etmek için Şekil 4’te gösterilen 3
boyutlu 10 düğüm noktalı yapısal katı tipi tetrahedral eleman (Solid 168) sonlu eleman tipi
kullanılmıştır. Çift çekirdekli 2.66 GHz işlemci, 3 GB ön bellek, 512 MB ekran kartına sahip
bir kişisel bilgisayar ve açık adım (explicit) çözüm tekniği kullanılarak analizler
gerçekleştirilmiştir. Kullanılan eleman sayısına bağlı olarak çözüm süreleri 2 dk ile 4 saat
arasında değişiklik göstermiştir.
Sonlu eleman analizi yapılırken yeterli miktarda elemanın kullanıldığından emin olunması ve
sonuçların yakınsaklığının kontrol edilmesi amacıyla 0.1, 0.2 ve 1 mm kalınlıktaki saclar
farklı eleman sayıları ile modellenmiş ve analizler gerçekleştirilmiştir. Saclar için kullanılan
eleman sayıları Tablo 1’ de gösterilmiştir.
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Şekil 4. 3 boyutlu 10 düğüm noktalı yapısal katı tipi eleman [8]
Tablo 1. Sac modellemesinde kullanılan sonlu eleman sayıları
Kullanılan Eleman Sayısı
Sac kalınlığı [mm] Analiz 1 Analiz 2 Analiz 3
0.1
744
11505
90930
0.2
752
11585
94500
1
702
10830
91980
2.2. Malzeme Özellikleri
Sac malzemesi olarak düşük karbonlu AISI 1006 çeliği kullanılmıştır [8]. Johnson-Cook
malzeme modeli metal esaslı malzemelerin yüksek şekil değiştirme hızları için uygun bir
model olduğundan malzeme modeli olarak tercih edilmiştir. Johnson-Cook malzeme modeli
ve lineer malzeme parametreleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Kalıp ve zımba ise rijid olarak
kabul edilmiştir.
Tablo 2. Sonlu eleman analizlerinde kullanılan malzeme özellikleri
Akma
Gerilmesi
(MPa)
350

Mukavemet
Sabiti
(MPa)
275

Sertleşme
Üssü
0,36

Elastisite
Modülü
(MPa)
210

Poisson
Oranı
0.3

2.3. Uygulanan Kuvvet ve Sınır Şartları
Analizler gerçekleştirilirken tutucu, zımba ve kalıp rijit olarak modellenmiştir. Mikro derin
çekme işleminin sonlu elemanlar analizi yapılırken kullanılan sınır şartları makro derin çekme
işleminin analizinde kullanılanlardan farklı değildir. Sadece tutucu (blank holder) tarafından
saca uygulanan baskı kuvveti değişiklik göstermektedir. Baskı kuvveti 1 mm sac kalınlığı için
(– Y) yönünde 1500 N, 0.2 mm’lik sac kalınlığı için (– Y) yönünde 35 N, 0.1 mm’lik sac
kalınlığı için (– Y) yönünde 30 N olacak şekilde uygulanmıştır. Sınır şartları detaylı olarak
Şekil 5’te gösterilmiştir.
Sonlu eleman analizlerinde kullanılan bütün modellerde sac-sac tutucu, sac-zımba, sac-kalıp
temas bölgelerindeki sürtünme katsayısı Witulski vd. tarafından yapılan çalışma referans
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alınarak 0.08 olarak kabul edilmiştir [2]. Bunun yanında mikro derin çekme işleminde
sürtünmenin kalınlık değişimi üzerine etkisini görebilmek için 0.05 ve 0.1 sürtünme
katsayıları ile analizler tekrarlanmıştır.

Şekil 5. Analizlerde kullanılan sınır şartlarının gösterimi
3. ANALİZ SONUÇLARI VE TARTIŞMA
3.1. Yakınsaklık Analizi
Sac modelinde kullanılan sonlu eleman sayısının yeterli olup olmadığının anlaşılması için 0.2
mm kalınlıktaki sac, kalınlık boyunca 4 farklı eleman sayısıyla (2, 4, 5, 10 eleman)
modellenmiştir. Bu şekilde tüm sac için sırasıyla 752, 6092, 11585, 94500 elemandan oluşan
modeller oluşturulmuştur. Analizler sırasında sac-sac tutucu, sac-zımba, sac-kalıp temas ara
yüzeylerinde sürtünme katsayısı 0.08 olarak kabul edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen
maksimum von Mises eşdeğer gerilmesi değerlerinin modellerde kullanılan eleman sayılarına
göre değişimi Şekil 6’da gösterilmektedir. Grafikten de anlaşılabileceği gibi eleman
sayılarının arttırılmasıyla sonuçların yakınsadığı ve oluşan değer farklılıkların %3
mertebelerinde olduğu görülmüştür. Çözüm zamanından tasarruf etmek amacıyla sac kalınlığı
boyunca 5 eleman olacak şekilde ağ örgüsü (mesh) oluşturmanın yeterli olacağı ve böylece
sacın modellenmesinde kullanılacak toplam eleman miktarının yaklaşık 12000 eleman ile
sınırlandırılması uygun görülmüştür.
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Şekil 6. t = 0.2 mm kalınlığındaki sac için kullanılan eleman sayısının maksimum von Mises
eşdeğer gerilmesi ile değişimi
3.2. Sac kalınlığının deformasyon parametrelerine etkisi (Nümune boyut etkisi)
Tane boyutu aynı kabul edilen farklı kalınlıklı türdeş sacların mikro derin çekme
karakteristiğini belirlemek amacıyla bu sacların sonlu eleman analizlerinde elde edilen
maksimum von Mises eşdeğer gerilmesi ve plastik şekil değişimi sırasıyla Şekil 7 ve 8’de
kullanılan farklı eleman sayıları için verilmiştir. Bu grafiklerden görülebileceği üzere sac
kalınlığı azaldıkça elde edilen maksimum gerilme değeri modelde kullanılan eleman
sayısından bağımsız olarak artmaktadır. Bu durum ince sacın daha kolay şekillendirilebilirliği
(artan deformasyon) ile açıklanabilir. Öte yandan, mikro yapılar göz önüne alınacak olursa,
0.2 mm kalınlı sacda yüzeyde bulunan tanelerin (surface grains) iç kısımda bulunan tanelerin
(internal grains) hacmine oranı diğer saclara göre fazladır. Yüzeyde bulunan tanelerin yüksek
oranda bulunması durumunda malzemenin akma gerilmesinin azaldığı ifade edilmiştir [9].
0.1, 0.2 ve 1 mm kalınlıklı saclar arasında maksimum von Mises plastik şekil değişimi
değerleri 1 mm kalınlıklı modelde ortaya çıkmıştır.
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a)

b)

Şekil 7. a) Farklı kalınlıklardaki saclarda maksimum von Mises eşdeğer gerilmesinin
kullanılan eleman sayısıyla değişimi, b) ts = 1mm için von Mises eşdeğer gerilme dağılımı

a)

b)

Şekil 8. a) Farklı kalınlıklardaki saclarda maksimum von Mises plastik şekil değişiminin
kullanılan eleman sayısıyla değişimi, b) ts = 1mm için eşdeğer plastik şekil değişimi dağılımı
3.3 Sürtünme katsayısının deformasyon parametrelerine etkisi (tribolojik boyut etkisi)
Mikro derin çekme işleminin sonlu eleman analizlerinde sürtünmenin deformasyon
parametreleri üzerindeki etkisini görmek amacıyla sac-sac tutucu, sac-zımba, sac-kalıp temas
yüzeylerine 3 faklı sürtünme katsayısı (µ = 0.05, 0.08 ve 0.1) uygulanmıştır. Sürtünme
katsayısının artışıyla birlikte hem gerilme hem de şekil değişimi değerlerinde analizi yapılan
bütün sac kalınlıkları için artış tespit edilmiştir. Analizler sonucu en yüksek gerilme değeri
t = 0.1 mm kalınlığı için elde edilirken en büyük şekil değişimi t = 1 mm kalınlıklı modelde
ortaya çıkmıştır. Gerilme değeri değişimlerinde t = 0.2 ve 1 mm lik saclara ait, şekil değişimi
değerlerinde de t = 0.1 ve 0.2 mm kalınlıklı saclara ait karakteristiklerin benzer olduğu
görülmüştür.
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a)
b)
Şekil 9. Sürtünme katsayısının farklı kalınlıklardaki sacların deformasyon davranışına etkisi
a) maksimum von Mises gerilmesi değişimi, b) maksimum von Mises plastik şekil değişimi
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada mikro derin çekme prosesinde aynı ortalama tane büyüklüğüne sahip farklı
kalınlıklı saclar için nümune boyutu ve sürtünmenin boyutsal etkilerini belirlemek maksadıyla
sonlu eleman analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda,
1. Saç kalınlığının küçültülmesiyle von Mises eşdeğer gerilmesi ve plastik şekil
değişiminin arttığı tespit edilmiştir. Bu durum literatürde numune boyutu etkisi olarak
bilinmektedir.
2. Sürtünme katsayısının artışıyla deformasyon karakteristiklerinde beklenildiği gibi artış
görülmüştür. Proses boyutlarının küçültülmesi halinde deformasyon
karakteristiklerindeki değişim daha şiddetli gerçekleşmiş bu sonuç da tribolojik boyut
etkisini doğrulamıştır.
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WİNKLER ZEMİNİNE OTURAN FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ
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ABSTRACT
In this study, the frictionless contact problem for a functionally graded layer on a
Winkler foundation is considered in the framework of the theory of elasticity and the Fourier
integral transform technique. The layer is indented by a rigid cylindrical punch that applies a
concentrated load in the normal direction. The elasticity modulus is assumed to vary
exponentially through the thickness of the layer and Poisson’s ratio is taken as constant. The
problem is reduced to a singular integral equation with the use of Fourier integral transform
technique and the boundary conditions. The numerical solution of the problem is executed by
using Gauss-Chebyshev integration formulas. The effect of the material nonhomogeneity
parameter (γ) and stiffness of the Winkler foundation ( k w ) on the contact area and the contact
stress are investigated.
ÖZET
Bu çalışmada, Winkler zeminine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın
sürtünmesiz değme problemi, elastisite teorisi ve Fourier integral dönüşüm tekniği
kullanılarak incelenmiştir. Tabakaya rijit dairesel bir panç (zımba) vasıtasıyla normal
doğrultuda bir tekil yük etki ettirilmiştir. Tabakanın elastisite modülünün kalınlık boyunca,
üstel bir fonksiyona bağlı olarak, değiştiği kabul edilirken Poisson oranı sabit alınmıştır. Sınır
şartları ve Fourier integral dönüşümü kullanılarak problem bir tekil integral denkleme
dönüştürülmüştür. Gauss-Chebyshev integrasyon formülasyonu kullanılarak tekil integral
denklemin sayısal çözümü gerçekleştirilmiştir. Tabakanın kalınlık boyunca elastisite
modülünü belirleyen (γ) katsayısının ve zemin elastik yay katsayısının (k w ) değme
uzunlukları ve değme gerilmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.
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1.GİRİŞ
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM), malzeme özellikleri eleman boyunca
bir noktadan başka bir noktaya bir fonksiyona bağlı olarak değişen, homojen olmayan
kompozitlerdir. Yeni teknolojilerde FD malzemelerin kullanımına paralel olarak bu malzeme
türünün mekanik davranışları üzerine yapılan çalışmalarda da artış görülmektedir.
FDM’le ilgili değme problemleri son 20 yıldır incelenmekte olup, çalışmalar daha çok
bir tabaka ile kaplı elastik yarım düzlemin değme probleminde yoğunlaşmıştır. Guler ve
Erdogan [1,2] ile Liu ve Wang [3]’ın çalışmalarında tabakanın kayma modülünün üstel olarak
değiştiği kabul edilirken, Ke ve Wang [4,5] , Liu vd. [6] ile Chen ve Chen [7]’in
çalışmalarında kayma modülünün lineer değişimini gözeterek değme problemini
incelemişlerdir.
Guler ve Erdogan [8] iki FD silindirin sürtünmeli değme problemini, Yang ve Ke [9]
homojen tabaka, FD tabaka ve yarım düzlemden oluşan sistemde değme problemini
incelemişlerdir. Borgi vd. [10] ile Rhimi vd. [11] homojen yarım düzlem üzerine oturan FD
tabakanın düzlem ve dönel simetrik problemini ele almışlardır. Choi [12] rijit bir düzleme
oturan tabakanın, Bakırtas [13] rijit pançla bastırılan FD yarım düzlemin değme problemini
incelemişlerdir.
Winkler zemin modelinde zeminin sonsuz sayıdaki elastik yaylardan oluştuğu ve
zeminde oluşan reaksiyoun zemindeki çökmeyle doğru orantılı olduğu kabul edilmektedir.
Dempsey vd. [14] ve Dempsey vd. [15], Birinci ve Erdol [16], Wozniak vd. [17] elastik
zemine oturan homojen tabakalarla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Matysiak ve Pauk [18]
Winkler zeminine oturan homojen tabakanın, Kadioglu vd. [19] FD tabakanın çatlak
problemlerini incelemişlerdir.
Homojen tabakanın değme problemleri daha önce çok sayıda araştırmacı tarafından
incelenmiş olmasına rağmen, literatürde Winkler zeminine oturan homojen olmayan FD
tabakanın değme probleminin henüz incelenmemiş olduğu görülmektedir. Bu çalışmada rijit
dairesel bir panç ile Winkler zeminine bastırılan ağırlıksız FD tabakanın değme problemi
incelenmiştir.
2. PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Şekil1.’de Winkler zeminine oturan h yüksekliğindeki FD tabakanın geometrisi
görülmektedir. P tekil yükü tabakaya R yarıçaplı rijit bir dairesel panç yardımıyla
iletilmektedir. Tabakanın Poisson oranı ν sabit iken elastisite modülü dolayısıyla kayma
modülü kalınlık boyunca

 ( y )   0 e y

(1)

olarak üstel biçimde değişmektedir. Burada  0 tabakanın üst yüzeyindeki kayma modülünün
değeri ve  ise malzeme inhomojenliğini belirleyen bir katsayıdır.
Bünye denklemleri ve yer değiştirme, şekil değiştirme bağıntıları yardımıyla gerilmeleri yer
değiştirmeler cinsinden yazmak mümkündür.
Gerilme yer değiştirme bağıntıları
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y
P

R

-a

x

a
h

(y)

Şekil 1. Değme probleminin geometrisi

 x ( x, y ) 

 ( y) 
u
v 
(  1)  (3   ) 

 1 
x
y 

(2a)

 y ( x, y ) 

v 
 ( y) 
u
(3   )  (  1) 

x
y 
 1 

(2b)

 u v 
 
 y x 

(2c)

 xy   ( y ) 

olarak yazılabilir. Burada u , v sırasıyla x, y doğrultularındaki yer değiştirme bileşenlerini
ifade etmekte ve düzlem şekil değiştirme halinde   3  4 değerini almaktadır.
(2) nolu denklemler kütle kuvvetleri ihmal edilip denge denklemlerinde yazıldığında
u ( x, y ) and v( x, y ) için iki denklemden oluşan bir kısmi türevli diferansiyel denklem takımı
elde edilir
 u v 
 2u
 2u
 2v
(  1) 2  (  1) 2  2
  (  1)     0
xy
x
y
 y x 
(  1)


 2v
 2v
 2u
u
v 

(


1
)

2
  (3   )
 (  1)   0
2
2
xy
x
y 
x
y


(3a)
(3b)

Problem bu kısmi türevli diferansiyel denklem takımının çözümünden yani u(x, y) ve
v(x, y) yer değiştirmelerinin bulunmasından ibarettir. Navier denklemlerinin, kısmi türevli
diferansiyel denklem takımı oluşturması problemin çözümünü zorlaştırmaktadır. Navier
denklemlerini, adi diferansiyel denklem takımına dönüştürmek ve çözümü kolaylaştırmak için
integral dönüşüm tekniklerinden yararlanılmaktadır. u(x, y) ve v(x, y) yer değiştirme
bileşenleri Fourier dönüşümü şeklinde aşağıdaki gibi yazılabilir:

u ( x, y ) 

2





  ( , y) sin( x)d

(4a)

0
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2

v ( x, y ) 





 ( , y) cos( x)d

(4b)

0

burada  ( , y) ve
fonksiyonlarıdır.

 ( , y)

yer

değiştirme

bileşenlerinin

ters

Fourier

dönüşüm

(4a,b) ifadelerinin gerekli türevleri alınıp (3a,b) denklemlerinde yerine yazılarak; Navier
denklemleri, kısmi türevli diferansiyel denklem takımından adi diferansiyel denklem
takımına dönüştürülür

 (  1) 2  (  1)

 d

d 2
d
 2
  (  1)      0
2
dy
dy
 dy


(5a)


d 2
d
d 
 (  1)   (  1) 2  2
  (3   )  (  1)
0
dy
dy
dy 

2

(5b)

(5) denklemlerinin çözümünden Fourier dönüşüm fonksiyonları
4

 ( y )   Aj e

nj y

(6a)

j 1
4

 ( y )   Aj m j e

nj y

(6b)

j 1

olarak elde edilir. A j ( j  1,...,4) bilinmeyen katsayılar olup problemin sınır şartlarından elde
edilecektir. n j ( j  1,...,4) değerleri aşağıdaki karakteristik denklemi sağlamaktadır.

n 4j  2 n3j  ( 2  2 2 )n 2j  2 2 n j   2 ( 2   2

3
)0
1 

(7)

Buradan
1
n1, 2    γ  4 2   2  4i 
2


mj 



3
 1


,



1
n3, 4    γ  4 2   2  4i 
2


( n j  2 γ )  2 n 2j (1   )  2n j  (1   )   2 (3  2 )

   4 ( 1   ) 
2



2

3   
 1 


(8a,b)

(9)

değerlerini almaktadır. (4,6) denklemleri (2) denklemlerinde yazıldığında tabaka için gerilme
ifadeleri

 x ( x, y ) 2  4 A j
(n

 
(3   )m j n j   (  1)e
0
 0 j 1   1

j

 y ( x, y ) 2  4 A j
(n

 
(  1)m j n j   (3   )e
0
 0 j 1   1

j

 ) y

cos(x)d

(10a)

 ) y

cos(x)d

(10b)
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 xy ( x, y ) 2  4
(n
   Aj (n j   m j )e
0
 0 j 1

j

 ) y

sin(x)d

(10c)

olarak elde edilir.
3. SINIR ŞARTLARI VE İNTEGRAL DENKLEMİN ELDE EDİLMESİ

Tabakaya ait sınır şartları aşağıda verilmiştir:

 y ( x,0)  

 p ( x )
 0

0  x  a

a  x  

(11a)

 xy ( x,0)  0

(0  x   )

(11b)

 xy ( x, h)  0

(0  x   )

(11c)

 y 2 ( x, h )  k w v ( x, h )

(0  x   )

(11d)

0 xa

(12)

v( x,0)
 F ( x)
x

burada p(x) rijit dairesel panç ile tabaka arasında oluşan değme bölgesindeki (-a,a)
bilinmeyen değme gerilmesidir. k w elastik yay sabiti ve F(x) dairesel pançın şekil
fonksiyonunun türevidir
F ( x) 

x
R

(13)

Probleme ait düşey denge şartı aşağıdaki gibi yazılabilir
a

 p(t )dt  P

(14)

a

Probleme ait (11) no’lu sınır şartlarından bilinmeyen katsayılar yine bilinmeyen olan
değme gerilmesi p(x) ’ e bağlı olarak elde edilir. (12) nolu sınır şartı yardımıyla p(x) için bir
tekil integral denklem oluşmaktadır.

1



a

 1



 p(t ) t  x  k ( x, t ) dt 

a

0 x
 R

(15)

Burada

k ( x, t ) 

1





 M ( )   sin  (t  x)d

4

M ( )   m j A j ,
j 1

(15a)

0

  lim M ( )  
 

 1
4

(15b,c)
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olarak tanımlıdırlar. Tekil integral denklemde (14) değme gerilmesi p(x) yanı sıra değme
uzunluğu a’ da incelenen problemde bir bilinmeyendir. Problemin çözümü için aşağıdaki
düşey denge şartına da ihtiyaç vardır
a

 p(t )dt  P

a

4- TEKİL İNTEGRAL DENKLEMİN SAYISAL ÇÖZÜMÜ

İntegral denklemi sayısal çözümü için   z / h değişken dönüşümü yapılmış ve aşağıdaki
boyutsuz büyüklükler tanımlanmıştır.

s  x/a,

 (r ) 

t  r/a

(16a)

p(r )
P/h

(16b)

Boyutsuzlaştırmalar ve değişken değişimleri sonucunda integral denklem ve denge şartı
1

1

 1

a





0 a

s
 (r ) 
 k ( s, r ) dr 
R/h P/h h


r  s h

(17)

1

1

a
 (r )dr  1
h 1

(18)

olarak sayısal çözüme hazır hale getirilmiştir.
Temas uç noktalarında gerilme “0” olacağından integral denklemin (17) indeksi “-1”
olur (Erdogan, 1978). Gauss-Chebyshev integrasyon formülü ile integral denklemin çözümü

 (r )  g (r ) (1  r 2 )

(19)

olarak aranır (Erdogan,1978) ve g (r ) fonksiyonunun N noktadaki değerleri için aşağıdaki
cebrik denklem takımı elde edilir
N

W
i 1

i

N


 1
a
 0 a
sk
 k ( sk , ri ) g (ri ) 

r
s
h
R
/
h
P
/
h
h


i k

k  1,...N  1

(20)

denge denklemi ise
a N N
1
Wi g ( ri ) 


h i 1

(21)

haline gelir. ri ve sk ilgili Chebyshev polinomlarının kökleri ve Wi N ise ağırlıklarıdır:
ri  cos(

i
) i  1,...N
N 1

sk  cos(

 2k  1
2 N 1

(22a)

) k  1,...N  1

(22b)
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Wi N 

1  ri 2
N 1

(22c)

Denklem (20)’de N tane bilinmeyen noktadaki g (ri ) değerleri için N+1 tane denklem
ortaya çıkmaktadır. Fazlalık olan bir denklem integral denklemi normalize ederken
kullanıldığından N+1 kollakasyon noktasından N tanesini kullanmak yeterlidir (Krenk, 1975).
Böylelikle, bulunmak istenen N+1 tane bilinmeyen g (ri ) ve a değerleri için (20) ve (21)
denklemleri N+1 tane denklem vermektedir. Denklem sistemi g (ri ) değerleri için doğrusal
olsa da değme uzunluğunun a bilinmeyen olması problemi doğrusal olmayan hale
getirmektedir. Bu nedenle değme uzunluğuna a başlangıçta rastgele bir değer verilerek
doğrusal hale gelen (20) no’lu denklem sistemi çözülerek g (ri ) değerleri bulunur. Bu değerler
istenilen hassaslıkta (21) no’lu denge şartını sağlatana kadar iterasyona devam edilir.
5. BULGULAR VE İRDELEME

Tabakanın kalınlık boyunca elastisite modülünü belirleyen (γ) katsayısının, zemin elastik yay
katsayısının (k w ) değme uzunlukları ve değme gerilmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Çalışmada Poisson oranı   0.2 , yük faktörü P /(0 h)  0.002 ve panç yarıçapı R / h  100
sabit değerleri kullanılmıştır. İnhomojenite parametresinin (γ) değişimi tabakanın elastisite
modülünün E derinlik boyunca değişimini dolayısıyla alt yüzeyle üst yüzeyin kayma
modülleri oranını (  h / 0 ) belirlemektedir.
İlk olarak değme uzunluklarının k w /  0 ve  h /  0 değerleri ile değişimi araştırılarak,
bulgular Şekil 2.’de verilmiştir. Elastik yay katsayısı k w değeri arttıkça zemin rijitleşmekte ve
tabakanın eğilmesi zorlaşmaktadır.  h değerinin artması ise tabakanın üst yüzeyden alt
yüzeye doğru elastisite modülünün artmasına ve dolayısıyla rijitleşmesine neden olmaktadır.
0 sabit kabul edildiğinde k w ve h değerleri arttıkça tabaka ile panç (zımba) arasındaki
değme uzunluğu azalmaktadır.
0.7

(1) k w / 0  0.1

a/h

(2) k w /  0  1

0.6

(3) k w / 0  10
0.5

(1)

0.4

(2)

(3)

0.3

0.2
0

1

2

3

 h / 0

4

5
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Şekil 2. Değme uzunluklarının  h / 0 ve ( k w / 0 ) ile değişimi
(  0.2, P /(0 h)  0.002, R / h  100 ).
p ( x)
P/h

2.5

1.6

..........  h /  0  10
     h /  0  5 .0
_____  h /  0  1.0

2

 .  .  .  h /  0  0 .2
 ..  ..   h /  0  0.1

p ( x)
P/h

..........
kw / 0 
kw / 0 10
_____kw / 0 1.0

1.2

... kw / 0 0.2
....kw / 0 0.1

1.5
0.8

1
0.4

0.5

0

0

-0.8

-0.4

0

0.4

0.8

-1

-0.5

0

0.5

1

x/h
x / h  /  ile değişimi. Şekil 4. Değme gerilmesinin
Şekil 3. Değme gerilmesinin
k w / 0 ile
h
0
değişimi. (  0.2, P /(0 h)  0.002, R / h  100, kw / 0  0.1 ) (  0.2, P /(0 h)  0.002,

R / h  100, h / 0  0.2 )
y
h

0

0

..........  h /  0  10
     h /  0  5.0

-0.2

-0.2

_____  h /  0  1.0
 .  .  .  h /  0  0.2
 ..  ..   h /  0  0.1

-0.4

y
h

-0.4

-0.6

-0.6

..........  h /  0  10
     h /  0  5.0

-0.8

-0.8

_____  h /  0  1.0
 .  .  .  h /  0  0.2
 ..  ..   h /  0  0.1

-1

-1
-4

-2

0

2

4

6

8

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

 ( 0, y ) / 
 ( 0, y ) /  0
Şekil 5a.  x (0, y ) /  0x ’nin  h / 0 0 ile değişimi.
Şekil 5b.  y (0y, y ) /  0 ’nin
h / 0 ile
değişimi. (  0.2, P /( 0 h)  0.002, R / h  100, k w / 0  0.1)

Değme gerilmesinin k w /  0 ve  h /  0 değerleri ile değişimi Şekil 3-4’de verilmiştir.
Değme gerilmesi en büyük değerlerini pançın hemen altında ( x  0) almakta, değmenin
bittiği noktalara yaklaştıkça azalarak sıfır olmaktadır. k w / 0 ve  h /  0 değerleri arttıkça
değme gerilmesinin en büyük değeri de artmaktadır. Problemde k w /  0   için rijit zemine
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oturan FD tabakanın değme problemi özel hali elde edilebilir. Değme gerilmesinin en büyük
değerinin rijit zemin için bulunan değeri aşmayacağı görülmektedir (Şekil 4).

 x (0, y ) /  0 normal gerilmesi tabakanın üst kısımlarında basınç alt kısımlarında ise
çekme olarak etkisini göstermektedir (Şekil 5).  h /  0 değeri arttığında özellikle tabakanın alt
yüzeyinde çekme gerilmesi önemli oranda artmaktadır. Çatlak problemleri gözetildiğinde bu
bulgudan yola çıkılarak malzemenin γ katsayısının seçimine dikkat edilmesi gerekir.
6. SONUÇLAR

Bu çalışmada, Winkler zeminine oturan fonksiyonel derecelendirilmiş tabakanın sürtünmesiz
değme problemi, elastisite teorisi ve Fourier integral dönüşüm tekniği kullanılarak
incelenmiştir. Nonhomojenlik katsayısının (  ) dolayısıyla elastisite modülünün tabaka
derinliği boyunca üstel olarak değişiminin değme gerilmesine ve değme uzunluğuna etkisinin
büyük olduğu görülmüştür. Elastisite modülü derinlik boyunca arttığında değme uzunluğunun
azaldığı buna bağlı olarak değme gerilmesinin en büyük değerinin ise arttığı görülmüştür.
Zemin rijitleştikçe de değme uzunluğu azalmakta ve değme gerilmesinin en büyük değeri
artmaktadır.Mesnetlenen alt yüzeyde elastisite modülü üst yüzeye göre büyük değerler
aldığında çekme gerilmesinde büyük artışlar görülmekte ve çatlak problemi gözetildiğinde 
katsayısının seçimine dikkat edilmelidir.
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ÖZET
Bu çalışmada, kafes yapıların optimizasyonunda modifiye edilmiş yapay arı koloni
algoritması (MABC) kullanılmıştır. Yapay arı koloni algoritması (ABC); arı kolonilerindeki
çalışma mekanizması ve arıların nektar elde etmek için izledikleri stratejilerin taklit
edilmesini esas alan sezgisel optimizasyon yöntemidir. Optimizasyon probleminin
formülasyonunda; deplasman ve gerilme sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı kafes
yapı’nın elde edilmesi amaçlanmaktadır. Yöntemin etkinliği daha önce standart yapay arı
koloni algoritması ve farklı sezgisel optimizasyon yöntemleriyle kullanılarak optimum
tasarımı yapılmış 200 elemanlı, 29 tasarım değişkenli kafes yapı üzerinde test edilmiştir.
Yapılan kıyaslamalar; modifiye edilmiş yapay arı koloni algoritmasının, standart yapay arı
koloni algoritması ve diğer optimizasyon yöntemlerine göre daha iyi bir tasarım elde ettiğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kafes yapılar, Modifiye edilmiş yapay arı koloni algoritması,
Optimizasyon
GİRİŞ
Sezgisel optimizasyon yöntemleri son yıllarda farklı mühendislik problemlerinin çözümünde
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu yöntemlerin ana felsefesi; ele alınan problem ile
doğadaki bir süreç veya yaşam biçimi arasında benzerlik kurmaktır. Son yirmi yılda giderek
artan bir şekilde rağbet gören sezgisel optimizasyon yöntemlerinin en önemlileri arasında
genetik algoritmalar, tabu arama, tavlama benzeşimi, armoni arama, parçacık küme
optimizasyonu ve yapay arı koloni algoritması sayılabilir.
Genetik algoritmalar; doğada güçlü bireylerin hayatta kalması esasını hesaplamalı yöntemlere
uygulamaktadır [1]. Tabu arama; insan beyninin kısa ve uzun süreli hafıza çalışma
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mekanizmalarını taklit etmektedir [2,3]. Tavlama benzeşimi; katı cisimlerdeki tavlama işlemi
ile optimizasyon problemleri arasında benzeşim kurmaktadır [4]. Armoni arama;
müzisyenlerin en iyi armoniyi bulmak için uyguladıkları işlemleri optimizasyon
problemlerinde optimum çözümü bulmaya uygulamaktadırlar [5]. Parçacık küme
optimizasyonu; hayvan sürülerinin davranışları ile optimizasyon problemleri arasında
benzerlik kurmaktadır [6].
Yapay arı koloni algoritması; yukarıda sayılan yöntemlerden daha sonra geliştirilen nispeten
yeni bir sezgisel optimizasyon yöntemi olup arı kolonilerindeki çalışma mekanizması ve
arıların nektar elde etmek için izledikleri stratejilerin taklit edilmesi esasına dayanır. Yöntem
ilk olarak nümerik optimizasyon problemleri için kullanılmış [7] ve kısa sürede farklı
uygulama alanları bulmuştur [8-10].
Bu çalışmanın amacı, standart arı koloni algoritması (ABC) üzerinde birtakım değişiklikler
yaparak modifiye edilmiş arı koloni algoritması (MABC) adı verilen daha güçlü ve daha hızlı
bir yöntem geliştirmektir. Yöntemin etkinliğini test etmek için literatürde standart ABC ve
farklı sezgisel optimizasyon yöntemleriyle optimize edilmiş 200 elemanlı, 29 tasarım
değişkenli düzlem bir kafes yapı kullanılmış ve elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır.
OPTİMUM TASARIM PROBLEMİ
Kafes yapıların optimizasyon problemi şu şekilde formüle edilebilir:
ng

mk

i 1

k 1

min W ( x)   xi   k Lk
(1)
x  [ x1 , x2 ,....., xng ]

xil  x  xiu ,
(2)

i=1,2,….,ng

burada x tasarım değişkenlerini içeren bir vektör, xi ; i’nci tasarım değişkenine ait enkesit
değeri, ng tasarım değişkenlerinin sayısı (kafes yapıdaki grup sayısı), xil ve xiu enkesitlerin
alabileceği en küçük ve en büyük değerler, mk ; k’ncı gruptaki toplam eleman sayısı, W(x)
kafes yapının ağırlığı, ρk ve Lk ; i’nci gruptaki k’ncı elemana ait özgül ağırlık ve uzunluk
değerleridir. Normalize edilmiş tasarım sınırlayıcıları şu şekilde ifade edilebilir:
s
g nl
( x) 

g djl ( x) 

 nl
 1  0, 1  n  nm ,
 nu
d jl
d ju

1  l  nl

(3)

 1  0, 1  j  ndof , 1  l  nl

(4)

bu bağıntılarda

g nls (x)

ve

g djl (x) sırasıyla eleman gerilme ve düğüm deplasman

sınırlayıcılarına ait fonksiyonlar,  nl l’nci yükleme durumunda n’nci elemandaki gerilme
değeri,  nu herhangi bir elemandaki gerilmenin alabileceği en büyük değer, d jl l’nci
yükleme durumunda j’nci serbestlik derecesi için düğüm noktasındaki deplasman değeri, d ju
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herhangi bir düğüm noktasındaki deplasmanın alabileceği en büyük değer, nl yükleme
durumu sayısı, ndof serbestlik derecesi sayısıdır.
Optimizasyon süreci sonunda (3) ve (4) bağıntılarıyla verilen sınırlayıcıları sağlayan farklı
kafes yapılardan minimum ağırlıklı olan nihai optimum tasarım olarak tayin edilir. Bu süreçte,
(3) ve (4) bağıntılarıyla verilen sınırlayıcıları sağlamayan tasarımlar elenir. Bu eleme işlemi
için daha önce kafes yapıların optimizasyonuna başarıyla uygulanmış bir seçim mekanizması
kullanılmıştır [11]. Bu seçim mekanizması şu kuralları içerir:
a. Sınırlayıcıları sağlayan kafes yapı tasarımları, sınırlayıcıları sağlamayanlara tercih
edilir,
b. Sınırlayıcıları çok küçük bir değerde (optimizasyon sürecinin başında 0,01
optimizasyon sürecinin sonunda 0,001 mertebesinde) sağlamayan tasarımlar
sınırlayıcıları sağlıyor olarak kabul edilir,
c. Sınırlayıcıları sağlayan iki kafes yapı tasarımı arasında daha hafif olan kafes yapı
tasarımı tercih edilir,
d. Sınırlayıcıları sağlamayan iki kafes yapı tasarımı arasında sınırlayıcıları daha az ihlal
eden tasarım tercih edilir.
Bu seçim mekanizmasında (a) ve (d) kuralları optimizasyon işleminin sınırlayıcıları sağlayan
tasarımlara yönelmesini sağlamakta, (c) kuralı sınırlayıcıları sağlayan tasarımlar içinde daha
iyi (daha hafif) olan tasarıma yönlendirme yapmakta, (b) kuralı ise global optimumun
sınırlayıcılara ait sınır değerlere yakın olması olasılığını araştırmaktadır. Burada önemle
vurgulanması gereken nokta, (b) kuralı uygulanmakla birlikte optimizasyon süreci sonunda
tayin edilen optimum tasarım her zaman için sınırlayıcıları sağlayan tasarım olacaktır. Çok
düşük değerde dahi olsa sınırlayıcıları sağlamayan tasarımın optimum tasarım olarak atanması
kabul edilmeyecektir.
MODİFİYE EDİLMİŞ ARI KOLONİ ALGORİTMASI (MABC)
Herhangi bir arı kolonisinde işçi arılar, gözcü arılar ve kaşif arılar olmak üzere üç ayrı arı
grubu bulunmaktadır. İşçi arılar, çevredeki besin kaynaklarından en iyi nektarları toplayarak
koloninin bulunduğu kovana getirmekle sorumludurlar. Daha fazla nektar toplayan işçi arılar
bu durumu kovan çevresinde daha fazla dans ederek belli ederler. Gözcü arılar, işçi arıların
danslarını gözlemleyerek fazla miktarda nektar toplayan işçi arıların besin kaynaklarına
yönelirler. Kaşif arılar ise, arı kovanı yakınında olabilecek nektar kaynaklarını rastgele olarak
araştırırlar.
Standart arı koloni algoritması (ABC) üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada; yapay arı
kolonisi rasgele olarak üretilir. Kolonideki her bir besin kaynağı ( x i ), (i=1,2,…,ntb); ng
boyutunda bir vektörle temsil edilebilir. Burada; ntb besin kaynağı sayısı (kolonideki arı
sayısı), ng ise tasarım değişkeni sayısıdır. Rasgele oluşturulan kolonideki arıların ilk yarısı
işçi arı, ikinci yarısı ise gözcü arı olarak görevlendirilir.
İkinci aşamada; daha iyi bir besin kaynağı bulmak amacıyla koloninin ilk yarısını oluşturan
her bir işçi arı mevcut i’nci konumunu aşağıdaki denklemi kullanarak değiştirir:

xijnew  xijold  ij ( xijold  x kj )

(5)

bu denklemde i, k  1,2,..., neb ve j  1,2,..., ng rasgele seçilen indisler olup i≠k olmalıdır.
neb kolonideki işçi arı sayısını, j tasarım değişkenini,  ij ise [-1,1] aralığında değişen rasgele
bir reel sayıdır. İşçi arının mevcut konumu değiştikten sonra yeni konumundaki besin
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kaynağına ait nektar miktarı hesaplanır. Eğer yeni konum için nektar miktarı bir önceki
konuma ait nektar miktarından büyükse, işçi arı yeni konuma yerleşir. Aksi halde işçi arı
önceki konumuna geri döner. Tüm işçi arılar için bu işlemler tamamlandıktan sonra işçi arılar
mevcut konumlarına ait bilgileri ve nektar miktarlarını arı kovanı önündeki dans alanında
gözcü arılarla paylaşırlar. Daha uzun süre dans alanında kalan işçi arı gözcü arılara, nektar
miktarının fazla olduğunu ve bulduğu yeni besin kaynağının daha iyi olduğu mesajını verir.
Gözcü arılar işçi arıların verdikleri mesajları dikkate alarak aşağıda verilen olasılık değerine
göre besin kaynaklarını seçerler:
pi 

obji

(6)

neb

 obj
n 1

n

burada obji i’nci çözüme ait amaç fonksiyonudur. Bu değer i’nci konumdaki besin kaynağına
ait nektar miktarıyla orantılıdır. Her bir işçi arıya ait olasılık değerleri hesaplandıktan sonra,
gözcü arılar seçtikleri işçi arıların konumunu şu şekilde değiştirirler:
xljnew  xljold  lj ( xljold  xij )

(7)

bu bağıntıda l  1,2,...nob ve i  1,2,..., neb rasgele seçilen indisler,  lj [-1,1] aralığında
değişen rasgele bir reel sayı, nob gözcü arı sayısıdır (nob=neb). Eğer yeni besin kaynağına ait
nektar miktarı önceki besin kaynağına ait nektar miktarından fazla ise, gözcü arı yeni besin
kaynağına ait konuma yerleşir. Aksi halde önceki konumuna geri döner. Bu işlemler her bir
gözcü arı için tekrarlanarak ikinci aşama tamamlanır. Bu şekilde hem işçi arılar hem de gözcü
arılar daha iyi besin kaynaklarını araştırarak koloninin mevcut durumunu daha iyi bir
seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadırlar.
Son aşamada ise kolonide belli sayıda denemeye rağmen daha iyi bir besin kaynağı
bulamayan işçi veya gözcü arı konumunu terk ederek kâşif arıya dönüşür. Gözcü veya işçi
arılara daha iyi bir besin kaynağı bulmaları için müsaade edilen deneme sayısı limit değer (lv)
olarak adlandırılır. Kaşif arı tarafından xij bu besin kaynağının yerine geçecek yeni besin
kaynağı şu şekilde elde edilir:
xij  x j min  rand (0,1)( x j max  x j min )

j=1,2,…,ng

(8)

burada x j min ve x j max sırasıyla j’nci tasarım değişkeninin alabileceği en büyük ve en küçük
değerlerdir. Üçüncü aşamanın tamamlanması ile yapay arı koloni algoritmasındaki bir
iterasyon bitirilmiş olur. Yukarıda bir iterasyon için açıklanan işlemler maksimum iterasyon
sayısı kadar tekrarlanarak optimizasyon işlemi bitirilir.
Kafes yapıların optimizasyonu ile yapay arı koloni algoritması yöntemi arasındaki benzeşim
şu şekilde kurulabilir: arı kolonisindeki işçi ve gözcü arıların toplam sayısı optimizasyon
süresince kullanılacak kafes yapı sayısını, besin kaynağındaki nektar miktarı kafes yapı
tasarımına ait amaç fonksiyonunun değerini göstermektedir.
Bu çalışmada, yukarıda açıklanan standart ABC’nin performansını arttırmak için önerilen
MABC yönteminde ilave olarak şu stratejiler kullanılmıştır:
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Standart ABC’de mevcut besin kaynağından yeni besin kaynağına gidilirken rasgele olarak
sadece bir tasarım değişkeni değiştirilmektedir. Buna karşın önerilen MABC’de tüm tasarım
değişkenleri değiştirilmektedir.
İkinci modifikasyon; mevcut besin kaynağı ile yeni besin kaynağının kıyaslanması
konusundadır. Standart ABC’de yeni besin kaynağı ile önceki besin kaynağı
karşılaştırılmaktadır. MABC’de ise yeni besin kaynağı ile kolonideki en az nektar miktarına
sahip besin kaynağı kıyaslanmaktadır.
Son modifikasyonunda ise eğer en iyi besin kaynağındaki arı limit değer boyunca belli bir
gelişim göstermiyorsa bile bu arının kaşif olarak atanmaması hususudur. Birinci ve ikinci
modifikasyon optimizasyon sürecinin hızlandırılması amacıyla uygulanan stratejiler olup
üçüncü strateji ise en iyi tasarımın koruma altına alınmasına yöneliktir.
KAFES YAPILARIN MODİFİYE EDİLMİŞ YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI
İLE OPTİMİZASYONU
Bu çalışmada önerilen MABC şu adımlardan oluşmaktadır:
Adım 1: Algoritmaya ait parametrelerin kolonideki arı sayısı (ntb) ve limit
değerlerini ata. İterasyon sayacını sıfırla it=0.

değeri (lv)

Adım 2: Farklı kafes yapıları içeren başlangıç kolonisini rasgele olarak üret. Kolonideki bir
kafes yapı tasarımındaki her bir tasarım değişkeni en büyük ve en küçük sınır
değerler arasında aşağıdaki bağıntı ile üretilir:

xij  xijmin  rand (0,1)( xijmax  xijmax )

i=1,2,…,ng,

j=1,2,…,ntb

(9)

Kolonideki kafes yapı tasarımları açık bir şekilde aşağıdaki matris formunda
gösterilebilir.
 x11
 2
 x1
j
xi   .

 .
 x ntb
 1

x12

. .

x 22
.

. .
. .

.

. .

x 2ntb

. .

x1ng 
2 
x ng

. 

. 
ntb 
x ng


i=1,2,…,ng,

j=1,2,…,ntb

(10)

Matristeki her bir satır kolonideki bir kafes yapı tasarımını gösterir. Tasarımlar amaç
fonksiyonu değerlerine göre artan biçimde ilk sıradan ntb’nci sıraya kadar
sıralanırlar. Burada ntb kolonideki toplam arı sayısıdır (Toplam kafes yapı sayısı).
Koloninin ilk yarısı işçi arılar (neb), ikinci yarısı ise gözcü arılar olarak (nob)
belirlenir.
Adım 3: Kolonideki kafes yapıların analizini yaptırarak, eleman kuvvetlerini ve düğüm
deplasman değerlerini tespit et. (2)-(4) denklemleri yardımıyla W (x) amaç
fonksiyonunu hesapla. Kafes yapıları amaç fonksiyonu değeri küçükten büyüğe
olacak şekilde sırala. Bu durumda kolonideki en iyi tasarım ilk sırada ( W ( x eniyi ) ), en
kötü tasarım ise ( W ( x enkötü ) ) en son sırada olacaktır.

200
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Değertekin, Ülker ve Hayalioğlu

Adım 4:Tasarım sayacını arttır, it=it+1.
Adım 5: Koloninin ilk yarısından W ( x r ) amaç fonksiyonu değerine sahip bir kafes yapı
tasarımını rasgele seç ( x r ; r=1,2,…,neb). Denklem (5)’i kullanarak bu kafes yapıyı
değiştir. Yeni kafes yapıyı analiz ederek, amaç fonksiyonunu ( W ( x yeni ) ) hesapla.
Adım 6: Eğer W ( x yeni ) ≤ W ( x enkötü ) ise, yeni tasarım en kötü tasarımın yerini alır. Aksi halde
önceki tasarım aynen kalır. Kolonideki kafes yapılar amaç fonksiyonu değerlerine
göre tekrar sıralanır.
Adım 7: 5. ve 6. adımlar koloninin ilk yarısındaki tüm kafes tasarımlar için tekrarlanır.
Adım 8: 5. ve 6. adımdan elde edilen bilgiler koloninin ikinci yarısı ile paylaşılır. pi olasılığı
ile koloninin ilk yarısından bir kafes tasarım seçilir. Denklem (6) maksimizasyon
problemlerine uygundur. Bu çalışmada ise amaç kafes yapı ağırlığını minimize
etmektir. Bu amaçla denklem (6) şu şekilde modifiye edilebilir:
pi 

1 W (xi )
neb

1 W ( x

n

i=1,2,….,neb

(11)

)

n 1

Adım 9: Denklem (7) ile kafes yapı tasarımında değişiklik yapılarak yeni bir tasarım elde
edilir. Eğer W ( x yeni ) ≤ W ( x enkötü ) ise, yeni tasarım en kötü tasarımın yerine geçer.
Aksi halde önceki tasarım aynen kalır. Kolonideki kafes yapılar amaç fonksiyonu
değerlerine göre tekrar sıralanır.
Adım 10: 8. ve 9. adımlar kolonin ikinci yarısındaki her tasarım için tekrarlanır.
Adım11: Kolonideki en iyi tasarım dışındaki herhangi bir tasarım lv limit değeri boyunca
gelişme göstermiyorsa, bu tasarımdan vazgeçilir. Denklem (8) kullanılarak rasgele
yeni bir tasarım üretilir. Sınırlayıcıları sağlayan minimum ağırlıklı kafes yapı
tasarımı mevcut optimum tasarım olarak kaydedilir.
Adım12: Önceden belirlenen kafes yapı analizi süresinde kolonideki mevcut optimum kafes
yapı tasarımından daha hafif bir tasarım elde edilmemişse, optimizasyon süreci
bitirilir. Mevcut optimum nihai optimum tasarım olarak atanır. Aksi halde adım 4’e
gidilerek işlemlere devam edilir.
TEST PROBLEMİ
Bu çalışmada öne sürülen MABC yönteminden elde edilen sonuçları kıyaslamak için
literatürde armoni arama (HS) [12], çok seviyeli tavlama benzeşimi (CMLPSA) [13], hibrid
paracık küme karınca koloni optimizasyonu (HPSACO) [14] ve standart yapay arı koloni
algoritması (ABC) [9] yöntemleriyle optimize edilmiş 200 elemanlı, 29 tasarım değişkenli
düzlem kafes yapı kullanılmıştır.
Yöntemin kendi içindeki tutarlılığını tespit etmek amacıyla, rasgele üretilmiş farklı başlangıç
tasarımları için geliştirilen program 20 sefer icra edilmiş ve 20 farklı nihai kafes yapı tasarımı
elde edilmiştir. Bu tasarımlardan en ağır ve en hafif olanlarına ait değerler ile 20 farklı tasarım
için hesaplanan ortalama ağırlık ve standart sapma değerleri Tablo’da sunulmuştur.
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200 Elemanlı Kafes Yapı
Yapıların optimizasyonunda test problem olarak yaygın olarak kullanılan 200 elemanlı
düzlem kafes Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. 200 elemanlı kafes yapı
Kafes yapı Tablo 1’de verilen 29 eleman grubundan oluşmaktadır. Malzeme için elastisite
modülü ve özgül ağırlığı değerleri sırasıyla 206.85 GPa ve 7835 kg/m3’dür. Optimizasyon
işleminde sınırlayıcı olarak sadece gerilme sınırlayıcısı kullanılmış olup bu değer hem basınç
hem de çekme durumu için 68.95 MPa’dır. Tasarım değişkenlerinin alabileceği minimum
enkesit değeri 6.4516 cm2 olarak belirlenmiştir.
Kafes yapıya etki eden üç farklı yükleme durumu mevcuttur. I. Yükleme Durumunda:
1,6,15,20,29,34,43,48,57,62 ve 71 no’lu düğüm noktalarına 4.448 kN’luk yük pozitif X
doğrultusunda etki etmekte, II. Yükleme Durumunda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 24, 26, 28,29 30, 31, 32, 33, 34,36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52,
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74 ve 75 no’lu düğüm noktalarına
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44.48 kN’luk yük negatif Y doğrultusunda etki etmekte, III. Yükleme Durumunda: I. ve II.
yükleme durumları beraber etki etmektedir.
MABC’de ntb ve lv değerleri 80 ve 1500 olarak atanmıştır. Bu çalışmada ileri sürülen
MABC’den elde edilen ve literatürde hazır bulunan HS [12], CMLPSA [13], HPSACO [14]
ve ABC’ye [9] ait sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. 200 elemanlı kafes yapı için tasarım tasarım değişkenleri
Tasarım
değişkeni

Eleman numarası

Tasarım
değişkeni

Eleman numarası

1

1,2,3,4

16

82,83,85,86,88,89,91,92,
103,104,106,107,109,110,112,113

2

5,8,11,14,17

17

115,116,117,118

3

19,20,21,22,23,24

18

119,122,125,128,131

4

18,25,56,63,94,101,132,
139,170,177
26,29,32,35,38

19

133,134,135,136,137,138

20

140,143,146,149,152

6

6,7,9,10,12,13,15,16,27,
28,30,31,33,34,36,37

21

7

39,40,41,42

22

120,121,123,124,126,127,129,
130,141,142,144,145,147,148,
150,151
153,154,155,156

8

43,46,49,52,55

23

157,160,163,166,169

9

57,58,59,60,61,62

24

171,172,173174,175,176

10

64,67,70,73,76

25

178,181,184,187,190

11

44,45,47,48,50,51,53,54,
65,66,68,69,71,72,74,75

26

12

77,78,79,80

27

158,159,161,162,164,165,167,
168,179,180,182,183,185,186,
188,189
191,192,193,194

13

81,84,87,90,93

28

195,197,198,200

14

95,96,97,98,99,100

29

196,199

15

102,105,108,111,114

5
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Tablo 2 200 elemanlı kafes yapı için optimum tasarım sonuçları
Tasarım değişkeni
(cm2)

HS
[12]

CMLPSA
[13]

HPSACO
[14]

ABC-AP
[9]

Bu çalışma
MABCenkötü MABCeniyi

1

0.8084

0.9471

0.6664

0.6703

0.8923

1.0000

2

6.5529

6.0645

5.9251

6.1051

6.5013

6.0710

3

0.6897

0.64516

0.7755

0.6690

0.64516

0.6452

4

0.7071

0.64516

0.6509

0.7265

0.64516

0.6452

5

12.4961

12.5161

12.4127

12.5935

13.0290

12.5419

6

1.7329

1.9109

1.8232

1.8903

1.8690

1.9290

7

0.6722

0.64516

0.64516

0.6865

0.64516

0.6774

8

19.1813

20.0271

19.1503

20.1606

20.1761

20.0580

9

0.8445

0.64516

0.64516

0.6948

0.8523

0.64516

10

26.9877

26.4787

25.4554

26.6361

26.4909

26.5225

11

2.5593

2.60257

2.4142

2.7419

2.7310

2.6193

12

2.8490

1.2335

2.9039

0.6748

0.64516

1.2452

13

33.4663

35.0219

32.0018

35.3567

34.8715

35.1548

14

1.2335

0.64516

6.9277

0.6839

2.7045

0.64516

15

40.2644

41.4735

38.5709

41.8406

41.1225

41.5419

16

4.5122

3.6993

5.07283

3.6129

4.4852

3.7355

17

0.7471

0.8561

4.7576

1.1774

0.6606

0.8645

18

50.0921

51.43022

47.6186

51.8999

52.1799

51.5676

19

0.64516

0.64516

4.3058

0.6619

0.64516

0.64516

20

56.9541

57.8818

53.5483

58.2799

58.4038

57.9547

21

4.5071

4.54773

7.7207

5.0606

4.9271

4.5677

22

10.0406

2.7071

6.4516

4.8426

4.6619

2.7161

23

70.8424

70.0876

69.8463

72.9399

72.8618

70.1353

24

0.8497

0.4516

064516

1.4245

0.6535

0.64516

25

78.3818

76.5199

75.4682

79.1805

78.7727

76.6644

26

10.5632

6.67031

8.9548

9.0677

8.2180

6.6903

27

32.2786

43.1083

31.9503

33.2903

36.1832

43.1548

28

60.3515

69.7502

56.7741

64.4708

65.2386

69.8386

29
Ağırlık (kg)

97.3669
11542.80

89.2927
11542.14

94.6095
11410.99

114.2026
11582.13

93.3443
11632.73

89.3353
11565.80

Ortalama ağırlık (kg)

N/A

N/A

N/A

N/A

11594.07

Standard sapma (kg)

N/A

N/A

N/A

N/A

29.01

Sınırlayıcı ihlal
yüzdesi (%)

3.69

0.071

9.97

Yok

Yok

Yok

Analiz sayısı

48000

9650

9875

1450×103

30560

33280

Tablo 1’den elde edilen sonuçlar incelendiğinde HS [12], CMLPSA [13] ve HPSACO [14] ile
elde edilen tasarımlar MABC’ye kıyasla daha hafif olmakla birlikte tasarım sınırlayıcısını
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sağlamadıkları tespit edilmiştir. Bu durumun göz önüne alınmasıyla MABC ile elde edilen
tasarımın en iyi tasarım olduğu görülmektedir. MABC; 11565.80 kg ağırlığındaki tasarımı
33280 kafes yapı analizi sonunda elde etmiş, buna karşın standart ABC [9] 11582.13 kg
ağırlığındaki tasarımı 1450×103 analiz sonunda elde etmiştir. Bu durumda MABC, standart
ABC’ye [9] kıyasla sadece daha hafif tasarım elde etmekle kalmamış aynı zamanda
hesaplama süresinde de çok büyük oranda bir tasarruf sağlamıştır.
SONUÇLAR
Yapılan kıyaslamalar; öne sürülen yapay arı koloni algoritması ile diğer optimizasyon
yöntemlerine ve standart yapay arı koloni algoritmasına göre daha iyi kafes yapı tasarımı elde
edildiğini göstermektedir. Önemli bir sonuç olarak; modifiye edilmiş arı koloni algoritmasının
optimum kafes yapıyı, standart arı koloni algoritmasından çok daha az kafes yapı analizi
sonucunda elde ettiği dolayısıyla çok daha az hesaplama süresi gerektirdiği belirlenmiştir.
Ayrıca, modifiye edilmiş arı koloni algoritması kullanılarak elde edilen 20 farklı kafes yapı
için hesaplanan standart sapma değerinin, ortalama ağırlığa kıyasla oldukça küçük olduğu (%
0.25 mertebesinde) tespit edilmiştir. Bu durum modifiye edilmiş arı koloni algoritmasının
farklı başlangıç tasarımları için bile yaklaşık olarak global optimum veya global optimuma
yakın sonuçlara yakınsayabildiğinin göstergesidir. Tüm bu sonuçlar öne sürülen yöntemin
kafes yapı optimizasyonunda kullanılabilecek güçlü bir sezgisel optimizasyon yöntemi
olduğunu kanıtlamaktadır.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ÖZET
Kavitasyon kabarcığı dinamiğinde, ısı iletimi, ağdalılık, kütle yayınımı ve akustik ışınım
sonucu mekaniksel enerjinin önemli bir bölümü yutulmaktadır. Bu fiziksel olgulara ek olarak,
kabarcığın yüksek bir basınç alanı etkisiyle aniden büzülmesiyle parçalara (fragmanlara)
bölünmesi sonucu da mekaniksel enerjinin bir bölümü yutulmaktadır. Brennen [1], RayleighTaylor kararsızlığı ve mikrojet oluşumu sonucu kabarcığın bölünmesi halinde yutulan
mekaniksel enerjinin, yukarıdaki klasik olgulardan kaynaklanankinden çok daha fazla
olabileceğini göstermiştir. Daha sonra Delale ve Tunç [2] Rayleigh-Taylor kararsızlığı
sonucu oluşan bir kabarcık bölünmesi dinamiği modeli geliştirmiştir. Bu model, deney ve
gözlemlerdeki sonuçları doğrulamakla birlikte, hangi koşullar altında Rayleigh-Taylor
kararsızlığının kabarcık bölünmesine yol açacağı hakkında bilgi vermemektedir [3]. Bu
çalışmada, Rayleigh-Taylor doğrusal kararsızlığının en kararsız modu kullanılarak, DelaleTunç modelindeki kabarcık fragmanları dinamiğine yol açan kabarcık bölünmesinin hangi
koşullar altında oluşabileceği belirlenmektedir.
GİRİŞ
Kabarcık dinamiğinde ağdalılık, ısı iletimi, kütle yayınımı ve akustik ışınım gibi klasik sönüm
mekanizmalarından dolayı enerjinin önemli bir bölümü yutulur. Kabarcığın şiddetli
büzülmesiyle parçalara (fragmanlara) bölünmesi durumunda da enerjinin bir kısmı yutulur.
Brennen [1], kavitasyon kabarcığının bölünmesi esnasında yutulan enerjinin, klasik sönüm
mekanizmalarınkinden çok daha fazla olabileceğini göstermiştir. Enerji yutulma
mekanizmasına dayalı bir kabarcık bölünme modeli, Brennen [1] tarafından önerilen
Rayleigh-Taylor kararsızlığı yöntemi kullanılarak Delale ve Tunç [2] tarafından
geliştirilmiştir. Bu modelde bölünme esnasında kabarcık içindeki gaz basıncının sürekliliği ve
kabarcık hacminin korunduğu varsayılarak, büzülmekte olan ana kabarcığın minimum
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hacmindeki ortalama yarıçapında süreksizlik ile bölünmesi öngörülmüştür. Modelde bölünme
sonucu oluşan kabarcıkların (fragmanların) ortalama yarıçapının evrimi, bu kabarcıkların
sayısı serbest bir parametre alınarak iyileştirilmiş Rayleigh-Plesset denklemi ile
belirlenmektedir. Model deneylerle karşılaştırıldığında, yutulan enerji miktarını ve kabarcık
bölünmesi sonucu oluşan kabarcık sayısını tahmin etmede başarılı olmasına rağmen, kabarcık
bölünmesinin hangi koşullar altında oluşacağı hakkında bilgi vermemektedir [3]. Ayrıca
kabarcık bölünmesinin minimum hacimden önce oluşacağı gerçeği göz önüne alınmalıdır.
Son araştırmalar [4,5] aynı zamanda kavitasyon kabarcıklarının şiddetli büzülmeleri esnasında
ısıl sönümün önemini göstermiştir.
Bu araştırmanın amacı, bu eleştiriler ışığında modeli iyileştirmektir. Bu vesileyle, RayleighTaylor kararsızlığının en kararsız modunda bozunma genliğinin kabarcığın ortalama
yarıçapıyla aynı mertebede olacağı dikkate alınarak bir kabarcık bölünmesi kriteri ortaya
atılmıştır. Böylece, ana kabarcık minimum hacime ulaşmadan önce bir kabarcık bölünme
zamanı tanımlanmıştır. Delale ve Tunç [2] modelindeki ortalama kabarcık yarıçapındaki
süreksizlik bu kabarcık bölünme zamanına taşınarak önceki kabarcık bölünme modeli [2]
iyileştirilmiştir. Önerilen kabarcık bölünme kriteriyle elde edilen sonuçlar, Delale ve Tunç
modeli ile karşılaştırıldığında, şiddetli büzülen tipik bir kavitasyon kabarcığının bölünmesi
esnasında yutulan enerji miktarında modeller arasında önemli bir fark oluşmadığı
görülmüştür.
KAVİTASYON KABARCIĞI BÖLÜNMESİ İÇİN BİR KRİTER
Bu bölümde kavitasyon kabarcığının şiddetli büzülmesi esnasında kabarcık bölünmesi
oluşumu için bir kriteri tartışacağız. Bu nedenle ilk olarak büzülmekte olan kavitasyon
kabarcığının hacimsel değişimini, ortalama kabarcık yarıçapı R(t) kullanarak RayleighPlesset denklemi
RR 

C
3 2 
4 R
2
 R 1  R 3k   p  0
R  1  R 3k  

2
2
(Re) R (We)
2

(1)

ile göstereceğiz. Burada R normalize yarıçap, t normalize zaman, C p basınç katsayısı ve 
kavitasyon sayısı

R

p (t )  p0
p0  pv
R
t U 
, t
, Cp  
,
2
R0
R0
(1/ 2)  U 
(1/ 2)  U 2

(2)

denklemleri ile veriliyor. Denklemlerdeki (  ) boyutlu değişkenleri göstermekte olup,

R0 , p (t ), p0 , U ,  

ve p sırasıyla başlangıç kabarcık yarıçapı, akustik basınç,
başlangıç karışım basıncı, karakteristik akış hızı, sıvı yoğunluğu ve kabarcık içindeki kısmi
buhar basıncıdır. Ayrıca kabarcık içindeki p g normalize kısmi gaz basıncının

pg 

pg 0

(3)

R 3k
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politropik yasasıyla değiştiği varsayılmaktadır. (3) denkleminde k politropik indeksi ve pg 0
başlangıçtaki normalize kısmi gaz basıncını göstermektedir (başlangıçtaki kabarcıklar için
pg 0   / 2  C p / 2 denge koşulu ile belirlenir). Ayrıca Reynolds sayısı Re ve Weber sayısı

We
Re 

 U R0
ve

eff

We=

 U 2 R0

(4)

S

 viskoz yutulma
eff
şeklindeki tüm sönüm mekanizmalarını betimleyen efektif viskoziteyi gösterir ve   sıvı
olarak tanımlanmaktadır. Burada S  yüzey gerilim katsayısını ve

viskozitesinin katı olarak alınır. Kavitasyon kabarcığının büzülmesi sırasında küresel
simetriden sapmalar, sıvı ve/veya kabarcık içerisindeki bozunmalardan oluşur. Bu durumda
büzülen kabarcık yüzeyinin

r( , , t )  R(t )  an (t )Yn ( , )

(5)

ifadesi ile bozunduğu öngörülür. Burada Yn ( , ) , n  1 modlu küresel harmonik fonksiyonu
ve an (t ) , kabarcık yarıçapı R(t ) ile karşılaştırıldığında çok küçük olduğu varsayılan
( an (t )

R(t ) ) bozunma genliğini göstermektedir. Bu durumda Rayleigh-Taylor kararsızlığı

an (t ) genliği için

an  B(t )an  An (t )an  0

(6)

lineer diferansiyel denklemine dönüşür. Bu denklemde
viskozitenin etkisi ihmal edildiğinde,
An (t ) 

An (t )

ve Bn (t ) katsayıları,

(n  1) R (n  1)(n  1)(n  2)

R
(We) R 3

(7)

3R
R

(8)

ve

B(t ) 

ifadeleri ile belirlidir. Büzülme periyodunda kabarcık parçalanmasından önce herhangi bir ti
anında kabarcık yarıçapının değeri Ri olmak üzere (6) denkleminde

 3 t R(t1 )   Ri 
an (t )  n (t ) exp   
dt1     n (t )
 2 ti R(t1 )   R 
3/2

(9)

dönüşümü kullanılarak

n  Gn (t )n  0

(10)

denklemi elde edilir. Burada
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Gn (t ) 

3 R2
1 R (n  1)(n  1)(n  2)
 (n  ) 
2
4R
2 R
(We) R 3

(11)

ile tanımlanır. Yukarıdaki denklemlerde en kararsız mod nm
nm 

7  3(We) R 2 R  2
3

(12)

olarak belirlenir [1,2].
Şimdi (10) denklemi için başlangıç değer problemini çözmek üzere

n  Gn (t )n  0

(13)

m

denklemi ile en kararsız modu kullanarak büzülme periyodu boyunca

n (ti )  i

;

n (ti )  0

(14)

başlangıç koşullarını göz önüne alalım. Burada  i ’nin, ti anında kabarcık yarıçapı Ri ile
karşılaştırıldığında çok küçük kaldığı varsayılmaktadır (  i
değer probleminin çözümünden,

Ri ).

Yukarıdaki başlangıç

3/2

R 
an m (t )   i   n m (t )
R

(15)

ile belirlenen bozunma genliği, kabarcık büzülmesi esnasında O( R) boyutuna eriştiğinde,
kabarcık bölünmesinin gerçekleşeceği açıktır. Bu yüzden kabarcık parçalanması için kriteri

an m (tbu p )   Rbu p

(16)

şeklinde yazabiliriz. Burada tbup büzülme esnasında kabarcığın bölünme zamanını, Rbup da
bölünen kabarcığın bu esnadaki ortalama yarıçapını göstermekte olup  , O(1) büyüklüğünde
pozitif bir sabittir.   1 / 2 iken 2an m (tbu p )  Rbu p ’dir. Ayrıca en kararsız moddaki
bozunma, ortalama kabarcık yarıçapının dörtte birine kadar büyüdüğünde, kabarcığın büyük
bir olasılıkla parçalanacağı gösterilebilir. Sonuç olarak kabarcığın parçalanma kriterini,
büzülme esnasında bozunma genliğinin

an m (tbu p )  0.25Rbu p

(17)

büyüklüğüne eriştiği koşul olarak tahmin edebiliriz. Kabarcık bölünmesi için bu koşul
sağlandığında, bölünen ana kabarcık için Rayleigh-Plesset denkleminin çözümünden,
kabarcık bölünme zamanı tbup , o andaki bölünen ortalama kabarcık yarıçapı Rbup ve
kabarcık büzülme hızı Rbup ’yı belirliyebiliriz.
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Şekil 1: Delale ve Tunç [2] kabarcık bölünme modelinde, R normalize yarıçapının normalize zamanla
değişimi ( tbup bölünme anında yarıçapta bir süreksizlik oluşur).

KABARCIK BÖLÜNME MODELİ VE FRAGMANLARIN YENİDEN BÜYÜME DİNAMİĞİ

Büzülen kavitasyon kabarcıkları için bir kabarcık bölünme modeli Delale ve Tunç [2]
tarafından önerilmiştir. Bu modelde kabarcık bölünmesinin oluştuğu zaman aralığı,
karakteristik büzülme zamanına göre ihmal edilmiştir. Ayrıca
kabarcık bölünmesi
esnasındaki enerji yutulması, kabarcık minimum hacime eriştiğinde, ortalama kabarcık
yarıçapında bir süreksizlik öngörülerek modellenmiştir. Modelde, (i) kabarcık bölünmesinin
kabarcığın minimum hacime eriştiği esnada oluştuğu, (ii) bölünme esnasında kabarcığın
hacminin, ortaya çıkan fragmanların toplam hacmine eşit olduğu ve (iii) bölünme esnasında
kabarcığın içindeki kısmi gaz basıncının aynı kaldığı varsayılmıştır. Bu koşullar altında
fragmanların ortalama yarıçapının
3k
3k

 C
3 2    Rf 
4 R
2  1  R f 
p
3 k
3 k



RR  R  1  


R 
0
 R
 R  


2
2   Rbup 
Rbup 
 (Re) R (We) 
 2






(18)

iyileştirilmiş normalize Rayleigh-Plesset denklemini sağladığı gösterilmiştir. Burada R f
ortalama normalize fragman yarıçapını gösterir ve bölünme esnasında hacim korunumu
gözönüne alınarak, Nm fragman sayısını göstermek üzere,
R
(19)
R f  b1/3up
Nm
formülüyle belirlenir. Ayrıca bu modelde tüm sönüm mekanizmaları efektif viskozite
kullanılarak viskoz yutulma şeklinde düşünülmüş olup, kabarcık bölünmesinin hangi koşullar
altında ve ne zaman oluşabileceği belirtilmemiştir.
Önceki bölümde kabarcık bölünmesi için Rayleigh-Taylor kararsızlığından bir bölünme
kriteri tanımlamıştık. Bu kriter sağlandığında, kabarcık hacmi minimuma erişmeden kabarcık
bölünür. Bölünme sonucu oluşan fragmanların dinamiği için yine (18) iyileştirilmiş Rayleigh-
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Plesset denklemini kullanabiliriz. Bu durumda bölünme anında fragmanların R f ortalama
yarıçapı (19) denkleminden elde edilebilir. Bu denklemde fragmanların sayısı N m  2 olup
serbest bir parametre olarak alınabilir. Fragman yüzeylerinin ortalama başlangıç hızı R f ’yi
bulmak için Brennen [1]’in
 R 

E   Eloss
v  kin
 f 
R 

Ekin
 bup 

2

(20)

 bölünen kabarcığın kinetik
v yutulma enerji indeksinden yararlanabiliriz. Bu denklemde Ekin
 kabarcık bölünmesi esnasında yutulma mekanizmalarından kaynaklanan enerji
enerjisini, Eloss
kaybını, Rbup ise bölünen kabarcığın bölünme esnasındaki büzülme hızını göstermektedir.
Şimdi (18) denklemi ile birlikte

R  Rf

; R  Rf

(21)

başlangıç değerleri kullanılarak fragmanların dinamiği için başlangıç değer problemi çözülür.
Burada R f (19) denklemiyle, R f ise (20) denkleminden R f  v1/2 Rbup bağıntısıyla
hesaplanır. Brennen’in v yutulma enerji indeksi ise, verilen bir N m için,
Rmax,2  v1/3Rmax,1

(22)

[1] bağıntısından iteratif olarak bulunur. Burada Rmax,1 ve Rmax,2 , sırasıyla, bölünen kabarcığın
bölünmeden önce eriştiği maksimum yarıçapını ve fragmanların yeniden büyüme sonucu
eriştikleri maksimum ortalama yarıçapını göstermektedir.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde kabarcık bölünme oluşumu için önerilen kriterin sonuçları, Delale ve Tunç [2]
modelinin sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır. Kavitasyon kabarcıklarının tipik basınç sinyali
için Şekil 2’de görüldüğü gibi

C p (t ) 

C p ,min 
 2 t  
1  cos 
 ,
2 
 tG  

0  t  tG

ve

C p (t )  0 ,

t  tG

(23)

bağıntısı kullanılmaktadır. Burada C p,min  0.5 ve tG  500 değerindedir [1,6]. Büzülen
kavitasyon kabarcığı için yukarıdaki basınç sinyali altında, su içindeki bir hava kabarcığını
gözönünde bulunduralım. Suyun yoğunluğunu    1000 kg/m3 , yüzey gerilim katsayısını
S   0.072 N/m ve dinamik viskozitesini    0.001 kg/m.s değerlerinde alalım. Ayrıca
başlangıç kabarcık yarıçapı için R0  100  /m , kavitasyon sayısı için   0.4 , k politropik
indeksi için havanın izentropik indeksi   1.4 ve karakteristik hız için U   10.0 m/s
değerlerini kullanalım. Tüm klasik sönüm mekanizmalarının (viskoz, ısıl ve akustik) etkisi de
 ) kullanılarak viskoz yutulma şeklinde ele
tek bir sönüm katsayısı (efektif viskozite eff
  50  tipik değeri kullanılmış olsun.
alınmış ve eff
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Şekil 2. (23) denklemi ile verilen basınç katsayısının normalize zamana göre değişimi.

Bu koşullar altında ana kabarcık için Rayleigh-Plesset denklemi (1) ve fragman kabarcıklar
için iyileştirilmiş Rayleigh-Plesset denklemi (18)’in başlangıç değer problemlerinin sayısal
çözümlerinde uyarlamalı zaman adımlı beşinci mertebeden Runge-Kutta yöntemi kullanılarak
elde edilen sonuçlar Şekil 3-5 ‘te gösterilmiştir.

Şekil 3.   0.4, We  137, R0  100 m ve Re  20 olmak üzere (23) denklemi ile verilen
basınç sinyali altında Delale ve Tunç [2]’nin kabarcık bölünme modeli kullanılarak, ana
kabarcık için (1) klasik Rayleigh-Plesset denklemi (1) ve fragmanlar için (18) iyileştirilmiş
versiyonunun çözümleri (  sürekli düz çizgi, kabarcık bölünmesinin olmadığı durum;
   kesik çizgi, kabarcık bölünmesinin N m  2 olduğu durum; noktalı çizgi, kabarcık
bölünmesinin N m  20 olduğu durumdur).
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Şekil 3, yukarıda belirtilen koşullar altında fragman sayısı N m  2 ve N m  20 için Delale
ve Tunç [2] modeli kullanılarak fragman kabarcığının ortalama yarıçapının zamanla
değişimini göstermektedir. Burada birinci büzülme sonunda Rmin  9 104 değerindedir.

Şekil 4.   0.4, We  137, R0  100 m ve Re  20 olmak üzere (23) denklemi ile verilen
basınç sinyali altında önerilen kabarcık bölünme kriteri kullanılarak, ana kabarcık için (1)
klasik Rayleigh-Plesset denklemi (1) ve fragmanlar için (18) iyileştirilmiş versiyonunun
çözümleri (  sürekli düz çizgi, kabarcık bölünmesinin olmadığı;    kesik çizgi,
kabarcık bölünmesinin N m  2 olduğu;
noktalı çizgi, kabarcık bölünmesinin N m  20
olduğu durumdur).
Şekil 4’te aynı fragman sayıları için ( N m  2 ve N m  20 ) bu makaledeki bölünme kriteri
kullanılarak, fragman kabarcığının ortalama yarıçapının zamanla değişimi gösterilmektedir.
Bu durumda kabarcık bölünmesi, parçalanan kabarcık minimum hacime ulaşmadan önce
Rbup  1.1 103 normalize yarıçapı değerinde oluşmaktadır. Ayrıca N m  2 için v  0.249 ve

N m  20 için v  0.022 değerleri bulunmaktadır. Şekil 5’te fragman kabarcığı ortalama
yarıçapının zamanla değişimi, bu makalede önerilen kabarcık bölünmesi modeliyle önceki
Delale ve Tunç [2] modeli arasında karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma, önerilen model ile
Delale ve Tunç [2] modeli arasında kabarcık bölünmesinden dolayı enerji yutulmasındaki
farkın önemsiz olduğunu göstermektedir.
Bu makalede önerilen kabarcık bölünme kriteri, Rayleigh-Taylor kararsızlığının lineer
analizinden elde edilen en kararsız mod esas alınarak belirlenmektedir. Ancak kabarcık
parçalanırken bozunmalar ortalama kabarcık yarıçapıyla aynı mertebeden olduğundan,
bölünme esnasında Rayleigh-Taylor kararsızlığının lineer analizi geçerli değildir. Bu durumda
lineer olmayan Rayleigh-Taylor kararsızlığı kullanılmalıdır. Ayrıca, birçok araştırmalarda
[4,5] vurgulandığı üzere, ısıl sönümün etkisi de ayrı olarak gözönüne alınmalıdır. Modeldeki
bu iyileştirmeler gelecek araştırmalara bırakılmıştır.
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Şekil 5.   0.4, We  137, R0  100 m ve Re  20 olmak üzere (23) denklemi ile verilen
basınç sinyali altında Delale ve Tunç [2] ‘un kabarcık bölünme modeli ve önerilen kabarcık
bölünme kriteri kullanılarak, ana kabarcık için klasik Rayleigh-Plesset denklemi (1) ve
fragmanlar için (18) iyileştirilmiş versiyonunun çözümlerinin karşılaştırılması (  sürekli düz
çizgi, [2] kullanılarak kabarcık bölünmesinin N m  2 olduğu; noktalı çizgi, [2] kullanılarak
kabarcık bölünmesinin N m  20 olduğu durum; .  .  noktalı kesik çizgi, önerilen kabarcık
bölünme kriteri kullanılarak kabarcık bölünmesinin N m  2 olduğu durum; ..  ..  iki
noktalı kesik çizgi, önerilen kabarcık bölünme kriteri kullanılarak kabarcık bölünmesinin
N m  20 olduğu durumdur).
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KÖPÜK DOLGULU KARE KESİTLİ TAILOR-WELDED TÜPLERİN
ÇARPMA PERFORMANSININ SONLU ELEMANLAR/PARÇACIK
HİDRODİNAMİĞİ YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ
Durukan Dilek, Dursun Meriç ve Hasan Gedikli
Karadeniz Technical University, Department of Mechanical Engineering, Trabzon.
ÖZET
Bu çalışmada köpük dolgulu tailor welded tüplerin eksenel yük altındaki dinamik davranışı
sonlu elemanlar yöntemiyle araştırıldı. Bu araştırmada optimizasyon modüllü (Ls-Opt) ticari
sonlu elemanlar yazılımı LS-DYNA kullanıldı. Köpük dolgulu tüplerin enerji sönümleme
kapasitelerini belirlemek için sonlu elemanlar yöntemi ve düzgün parçacık hidrodinamiği
yöntemi birlikte kullanıldı. Analizler sonucunda özgül enerji absorbsiyonu (SEA), pik
kuvveti, çarpma kuvveti verimliliği (CFE, ortalama kuvvetin pik kuvvete oranı) grafikleri elde
edildi. Sonuçta tüp kalınlığı ve yoğunluğun artmasıyla tailor-welded tüplerin çarpma
performansını artırdığı görülmüştür.
1.

GİRİŞ

Alüminyum alaşımı ve yüksek mukavemetli çelik gibi malzemelerin birleştirilmesi, yüksek
sertlik-ağırlık oranı ve üstün fonksiyonel kabiliyetleri nedeniyle otomotiv endüstrisinde çok
dikkat çekmiştir [1]. Farklı malzemelerin birleştirilmesi sonucu elde edilen ürünler tailorwelded tüpler (TWT) olarak isimlendirilmiştir. Tailor-welded tüplerin üretilmesinde sürtünme
karıştırma kaynağı (FSW) lazer ışın kaynağı ve elektron ışın kaynağı kullanılmaktadır.
Tailor-welded tüplerin ezilme davranışına yönelik birkaç çalışma yapılmıştır. Zhang vd., [2]
özel kaynaklı boruların eksenel deformasyon davranışı üzerinde kalınlık farkının araştırıldı.
Shi vd., [3] farklı kalınlıklara sahip tailor-welded tüplerin kaynak bölgesinin sonlu elemanlar
yöntemiyle modellenmesi üzerinde çalışmıştır. Sonuçta kaynak dikişinin modellenme
yönteminin malzeme ve geometri açısından önemli olduğu görülmüştür. Salehghaffari vd., [4]
silindirik metal boruların özellikleri incelenmiştir. Dairesel tüpler için uyguladıkları tasarım
yöntemi çarpma performansını iyileştirirken başlangıç pik kuvvetini azaltmıştır. Gedikli [5]
tailor-welded tüplerin malzeme, kalınlık oranın TWT’ nin enerji sönümleme kapasitesine
etkisini sayısal olarak araştırmıştır. Alüminyum ve yüksek mukavemetli çelikten oluşan
tailor-welded tüpler eksenel yük altında pik kuvvetini başarılı bir şekilde azalttığı
görülmüştür.
Ayrıca optimizasyon yöntemleri de enerji sönümleme ve çarpma performansına yönelik
çalışmalarda yaygın kullanılmaktadır. Örneğin Zarei ve Kröger [6] köpük dolgulu ve kare
kesitli alüminyum tüplerle yaptığı çalışmada çok değişkenli optimizasyon (MDO) tekniği
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kullanmıştır. Uygulama gereksinimleri açısından maksimum enerji sönümleme kapasitesi ve
en düşük ağırlığa sahip tüp geometrisi belirlenmiştir. Bir başka çalışmada ise Zarei ve Kröger
[7] içi boş ve petek dolgulu alüminyum tüpler üzerinde çarpışma testleri gerçekleştirmiştir.
Öncelikle çok değişkenli optimizasyon (MDO) tekniği ile, kare, dikdörtgen, dairesel borular,
enerji emme ve spesifik enerji emilimi maksimize etmek için uygulanmıştır. Optimizasyon
yöntemi en iyi sonuçların dairesel tüplerde olduğunu göstermiştir. Hou vd., [8] köpük dolgulu
kare kesitli tüpler üzerinde çok değişkenli optimizasyon çalışması yapmıştır.
Bu çalışmada alüminyum köpük dolgulu kare kesitli tailor-welded tüplerin eksenel yük
altında ticari elemanlar kodu LS-DYNA ve optimizasyon yazılımı LS-OPT ile enerji
sönümleme kapasiteleri araştırılmıştır.
2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
TWT geometrisi ve malzemesi
Şekil 1’de köpük dolgulu bir TWT geometrisi görülmektedir. TWT’ nin dış çap ölçüsü 50
mm ve boyu 100 mm’ dir (L=2a). Üst parçanın kalınlığı (t1) 0.5mm ile 2.5 mm arasında
değişmektedir. Alt parçanın kalınlığı sabit ve 1.5 mm’ dir. Kaynak dikişinin kalınlığı 4mm
olup tüpün üst ucundan itibaren üç farklı mesafede konumlandırılmıştır (L0=0.25L, L0=0.50
ve L0=0.75L).

60 kg kütleli rijit duvar
Rijit duvar hızı
V0=10 m/s

Üst parça
(Alüminyum)

Kaynak dikişi

KÖPÜK
Alt parça
(Çelik)

Sabit Duvar
Şekil 1 Köpük dolgulu kare kesitli TWT’ nin birleşik FE/SPH modeli
Tailor-welded tüpler farklı kalınlıklardaki aynı veya farklı tür malzemelerin birleştirmesiyle
oluşturulur. Bu çalışmada tek tür malzemeden oluşan tüpler “TWT-S” iki farklı tür
malzemeden oluşan tüpler “TWT-M” olarak isimlendirilmiştir. TWT-S için alüminyum
alaşımı AL6061 ve soğuk çekilmiş çelik AISI1018 kullanılmıştır. TWT-M için bu iki farklı
malzeme birleştirilmiştir (Şekil 1).
Bu çalışmada sayısal analizlerde Johnson-Cook [9] malzeme modeli kullanılmıştır. JohnsonCook malzeme modeli sıcaklıklara ve büyük deformasyonlara maruz kalan malzemelerin
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davranışlarını tahmin etmek amacıyla kullanılmaktadır ve genelde ani dinamik davranışı
incelenen malzemeler için kullanılmaktadır. AL6061 ve AISI1018 malzemeleri için JohnsonCook malzeme modeli sabitleri Fish vd., [10] ve Sasso vd., [11] referanslarından alınarak
Tablo 1’de verilmiştir.
Kaynak dikişinin özellikleri, denklem 1’deki karışım kuralı uygulanarak türetilmiştir. Bu
denklemde, kaynak bölgesinde [12] çelik malzemenin alüminyuma göre daha az nüfuz ettiği
varsayılmıştır.

X K  (0.6)WAL  (0.4) X ÇL

(1)

Burada “K”, “AL”, “ÇL” simgeleri sırasıyla kaynak dikişi, alüminyum ve çeliği
göstermektedir.
Tablo 1 AL6061, AISI1018 ve AL6061&AISI1018 malzemeleri için lineer malzeme
özellikleri ve Johnson-Cook sabitleri
Lineer malzeme
özellikleri

Johnson-Cook malzeme sabitleri
Malzeme

m

Yoğunluk
(kg/m3)

Elastisite
Modeli
(MPa)

0.35

1.34

2850

72

0.0476

0.282

.0553

7850

200

0.0256

0.323

1.136

4850

123.2

A
(MPa)

B
(MPa)

C

n

AL6061

289.6

203.4

0.011

AISI1018

520

269

AL6061&AISI1018

381.8

229.6

Köpük Malzemesi
Tipik bir köpüğün gerilme-şekil değiştirme eğrisi elastik bölge, hücrelerin plastik olarak
deforme olmasından dolayı gerilmenin yavaş bir şekilde arttığı düz bölge ve sıkıştırılmış
bölgedir.
Plastik gerilme σp, köpük yoğunluğunun bir fonksiyonu olduğundan, köpük malzemeleri
karakterize etmek amacıyla kullanılmaktadır. Köpük yoğunluğu ile plastik gerilme σp ilişkisi
aşağıda gösterilmiştir.
ρ

σ p =C  KÖPÜK 
 ρ0 

m

(2)

Burada ρköpük köpüğün yoğunluğudur. Çalışmada köpüğün malzemesi alüminyum olduğundan
ρ0= 2700 kg/m3’dur. C ve m ise malzeme sabitleri olup sırasıyla 526 (MPa) ve 2.17 olarak
tanımlanmıştır. Gerilmeye (σp) bağlı şekil değiştirme-gerilme eğrisi verileri Tablo 2’de
verilmiştir.
Bu çalışmada köpük dolgu malzemesi olarak alüminyum seçilmiştir. Alüminyum köpük
izotropik ve şekil değişiminden bağımsız olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Merrette vd., [13]
deneysel çarpma testi yaparak plastik çökme mukavemeti ve plastik gerilmenin çarpma hızı
arttığında artmadığını göstermiştir.
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Tablo 2 Alüminyum köpük için plastik gerilme cinsinden deformasyon-gerilme verileri [8]
Şekil
değiştirme

0

p/E

0.6

0.7

0.75

0.8

Gerilme

0

p

p

1.35p

5p

0.05E

Problemin sonlu elemanlar modeli
Problemin sonlu elemanlar analizi için nonlineer sonlu elemanlar kodu LS-DYNA
optimizasyon modülü LS-OPT ile beraber kullanılmıştır. TWT bileşenleri (üst parça, kaynak
dikişi ve alt parça) için LS-DYNA’ da Johnson-Cook izotropik (MAT 15) malzeme modeli
kullanılmıştır. Bu malzeme modeli karmaşık yapısal termal ve yapısal analizlere uygundur.
Tablo 1’de verilen AL6061 ve AISI1018’e ait Johnson-Cook sabitleri kullanılarak TWT-S ve
TWT-M modelleri kurulmuştur. Köpük dolgulu tailor-welded tüpler için SEY ve SPH bir
arada uygulanmıştır. Boş tüpler için ise sadece FE uygulanmıştır. Sonlu elemanlar modelinde
tüplerin tüm bölgeleri (üst parça, kaynak bölgesi ve alt parça) dokuz integrasyon noktalı
Belytschko–Tsay [14] eleman formülasyonu kullanılmıştır. Kabuk eleman boyutları 2 mm x 2
mm seçildiğinde uygun sonuçlar alınmıştır.
Köpüğü sonlu elemanlar yöntemi ile analizi büyük deformasyonlar nedeniyle çok zor
olduğundan ağsız SPH yöntemi kullanılmıştır. SPH elemanları arasındaki uzaklık sabit ve 2
mm olarak alınmıştır. LS-DYNA’ da [15] var olan köpük malzeme modelleri arasında bütün
yük konfigürasyonları için daha doğru sonuçlar verdiğinden köpüğün malzeme modeli için
*CRUSHABLE FOAM (*MAT 63) modeli kullanılmıştır. Young modülü E=63.75 GPa ve
poisson oranı 0,0 olarak alınmıştır. Rijit duvar için ise *RIGID (*MAT 20) malzeme modeli
kullanılmıştır.
Bu çalışmada model için iki çeşit temas algoritması uygulanmıştır. Bunlardan biri olan
*AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE analiz sırasındaki iç içe geçişleri önlemek âmâcıya
kullanılmaktadır. Diğer temas algoritması ise *CONTACT_NODE_SURFACE kartı
kullanarak tüp-köpük, tüp-rijit plaka ve rijit-köpük ara yüzleri tanıtılmıştır. Burada statik ve
dinamik sürtünme katsayıları olarak 0,1 ve 0,2 olarak alınmıştır. Üst parçanın kalınlığı 0,5–
2,5 mm arasında değiştiğinden tüp ve köpük arasında 1,25 mm boşluk bırakılmıştır.
Tüp darbe yüküne maruz kaldığından rijit plaka üzerinde 60 kg kütleli bir MASS eleman
atanmıştır. Bu rijit düzleme *INITIAL_VELOCITY_RIGID_BODY keywordu kullanılarak
10 m/s başlangıç hızı verilmiştir. Alttaki sabit duvarı temsil etmesi için *RIGIDWALL içinde
*GEOMETRIC_FLAT kullanılmıştır (Şekil 4).
LS-DYNA’ da analizleri durdurmak için iki kriter uygulanmıştır. Bunlardan birinde rijit duvar
hızı 0.01 m/s’ ye düştüğünde analiz duracak ve diğerinde ise ezilme mesafesi 50 mm’ ye
ulaştığında analizler durdurulacaktır.
Problemin çok değişkenli optimizasyon modeli
Bu çalışmada optimizasyon çalışması için özgül enerji absorbsiyonu (SEA), başlangıç
pik kuvveti (Fpik), ortalama ezilme kuvveti (FORT) ve çarpma kuvveti verimliliği (CFE) çapma
performansı kriterleri tanımlanmıştır.
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 F  x  dx
E
toplam 0
SEA 

M
M
toplam
E
toplam
Favg 

Fort
CFE 
F
peak

(3)

 t  0.0015 
M
 4*0.050* L  0.002  t  0.0008 1
 (0.61  0.42)
0
11
toplam
2







(0.018752)L
4*0.05(L  L  0.002)0.0015*  
0
2 FOAM

Burada Etoplam toplam yutulan enerji, F(x) eksenel doğrultudaki ezilme kuvveti,  ezilme
deplasmanı, Mtoplam problemin toplam kütlesi, t1 is tüpün üst parçasının kalınlığı, ρ1 ve ρ2
sırasıyla üst ve alt parçanın yoğunluğu, ρköpük köpük yoğunluğudur. Şekil 3’de optimizasyon
akış şeması verilen problemin optimizasyon modeli aşağıdaki gibidir. Başlangıç pik kuvveti
(Fpik ), ortalama kuvvet (Fort) ve maksimum kuvvet (Fmax) gibi büyük kuvvetler meydana
gelen çarpışmaların yolcuların yaralanmalarına ve ölümlerine sebebiyet vereceği için son
derece önemlidir. Bu yüzden SEA ve CFE değerlerinin maksimum istenirken başlangıç pik
kuvveti değerinin minimum olması gerekmektedir [16, 17, 18]
Bu çalışmada SEA, 1/Fpik ve CFE değerlerini maksimize edebilecek en iyi üst parça kalınlığı
ve köpük yoğunluğu aranmıştır. Burada et kalınlığı (t1) 0.5mm ve 2.5 mm arasında alınmıştır.
Köpük yoğunluğu (ρköpük) ise 100 kg/m3 ile 800 kg/m3 arasında sınırlandırılmıştır. Aşağıda
denklem 4’de problemin optimizasyon modeli gösterilmiştir. Probleme ait optimizasyon
işleminin akış şeması ise Şekil 4 gösterilmiştir.
 Maximize:  SEA (t1 , ρ KÖPÜK ); 1 Fpeak (t1 , ρ KÖPÜK ); CFE(t1 , ρ KÖPÜK ) 


 Fpeak (t1 , ρ KÖPÜK )£70 kN

 F (t , ρ

 max 1 KÖPÜK )£200 kN
Kısıtlar:


0.5mm£t1 £2.5mm



100kg/m3 £ρ KÖPÜK £800kg/m3


(4)

Yapay sinir ağları lineer olmayan problemlerin modellenmesinde güçlü bir potansiyele
sahiptir [19].
Bu çalışmada tüplerin analizi için ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılmıştır.
Bu çalışmada 10 örnek noktalı (>32) üst parçanın kalınlığı ve köpük yoğunluğu gibi iki
değişken seçilmiştir. Her bir L0/L değeri için kullanılan boş ve dolu tüplerdeki numune
noktaları ve bunların malzeme özellikleri (üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğu) Tablo 3’de
verilmiştir.
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Tablo 3 Köpük dolgulu tüplerde L0=0.25L, L0=0.50L ve Lo=0.75L için Optimizasyon
işleminde kullanılan örnek noktaları ve malzeme noktalar
Tüpü tipi
L0=0.25L
L0=0.50L
L0=0.75L

Malzemeler

Alt parça

Örnek
Noktalar

AL6061(i)
AISI1018 (ii)
AISI1018 (iii)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Üst parça

AL6061(i)
AL6061 (ii)
AISI1018 (iii)

3.

Köpük
Üst parçanın
Yoğunluğu
kalınlığı
3
(mm)
(kg/m )
0.5
1.8
0.5
0.5
2.5
2.48
1.91
1.09
1.21
1.79

100
499
503
800
598
288
800
302
651
120

BULGULAR VE İRDELEME

Sonlu elemanlar modelinin doğruluğu

Enerji (J)

3000
2000

Hourglass Enerji
Toplam Enerji
İç Enerji
Kinetik Enerji

1000
0
0

2

4

6

8

Zaman (ms)

Şekil 2 Köpük dolgulu TWT için enerji zamana bağlı eğrileri
Şekil 5’da köpük dolgulu tailor-welded tüpün enerji eğrileri gösterilmiştir. Sonuç olarak sonlu
elamanlar modelinin mesh boyutları ve düzgün hidrodinamik parçacıkların aralarındaki
uzaklık köpük dolgulu tüp için gayet uygun olduğu görülmektedir. Sonlu elemanlar analizi
için ağ boyutları, hidrodinamik düzgün parçacıklar arasındaki mesafe, eleman
formülasyonları, integrasyon noktaları ve temas algoritmaları bütün analizlerde uygulanmıştır.
Köpük dolgulu tailor-welded tüplerde kaynak yerinin, üst parça kalınlığının, köpük
yoğunluğunun SEA, CFE ve pik kuvveti üzerindeki etkisi
Şekil 6’da tüpün üst kısmının kalınlığı ve köpük yoğunluğuna karşı SEA’ daki değişim
görülmektedir. Grafiklerde SEA değerlerinin AL6061’den yapılmış tüplerde daha yüksek iken
AISI1018’den yapılmış tüplerde ise daha küçüktür. Fakat üst parça kalınlığının 2–2,5 mm ve
köpük yoğunluğunun 600–800 kg/m3 olduğu bölgede SEA değerleri AISI1018’den yapılmış
tüplerde daha yüksektir (Şekil 3a ve 7b). Köpük yoğunluğunun minimum ve kalınlığın en
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maksimum olduğu yerde özgül enerji sönümleme değeri maksimumdur (Şekil 7a). Ayrıca
Şekil 7a’ da köpük yoğunluğun artmasıyla TWT-M’ in özgül enerji sönümleme kapasitesinin
azaldığı görülmektedir. Şekil 7b’de köpük yoğunluğunun ve üst parça kalınlığının artmasıyla
TWT-M için özgül enerji sönümleme değeri maksimuma ulaşmaktadır. Ayrıca aşağıdaki üç
grafikten köpük yoğunluğunun artmasıyla AL6061 malzemeli tüpün özgül enerji sönümleme
miktarının azaldığı söylenebilir. Dolgu köpüğü yoğunluğu SEA önemli ölçüde değerlerini
etkiler [8]. Bütün tüpler için yüksek köpük yoğunluğu (400–800 kg/m3) ve yüksek kalınlıklar
(1.5–2.5 mm) toplam kütleyi artırdığından özgül enerji sönümleme miktarını azaltmaktadır.
a
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b
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Şekil 6 Köpük dolgulu tüplerin özgül enerji absorbsiyon cevabı Lo=0.25L a) Lo=0.50L b)
Lo=0.75L c)
Şekil 8’de köpük dolgulu köpüklerde üst parça kalınlığı ve köpük yoğunluğuna bağlı olarak
tahmini pik kuvveti değişimi görülmektedir. Grafiklerde en fazla pik kuvvetinin AISI1018’de
oluştuğu ve en az pik kuvvetinin ise AL6061’de oluştuğu görülmektedir. Kaynak dikişinin
yerinin 0.25 ve 0.75 olduğu Şekil 8a ve 8c’de köpük yoğunluğunun pik kuvvetine etkisinin
fazla olmadığı görülmektedir. Şekil 8b’de ise denklem(2)’de köpüğün yoğunluğunun
artmasıyla gerilme arttığından köpük yoğunluğu ve üst parça kalınlığının artmasıyla pik
kuvvetini arttığı görülmektedir. Şekil 8a’da pik kuvvetinin üst parça kalınlığının 1,5 değerine
kadar AL6061 malzemeli TWT-S ve TWT-M tüplerinde aynı pik kuvveti değerinde olduğu
görülmektedir. Sonuç olarak köpük yoğunluğu ve üst parça kalınlığı pik değerini arttırırken
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TWT-M malzeme kullanılması pik kuvvetini azaltmaktadır. Ayrıca grafiklerden üst parça
kalınlığının
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Şekil 4 Köpük dolgulu tüplerin tahmini pik kuvveti cevabı a) Lo=0.25L b) Lo=0.50L c)
Lo=0.75L
Şekil 9’de alüminyum köpük dolgulu tüplerin yaklaşık CFE cevabını göstermektedir. Şekil 8a
ve 8b, CFE üzerinde tüp kalınlığının etkisinin köpük yoğunluğundan fazla olduğunu
göstermektedir. Özellikle kaynak yeri L0=0.25L’de iken TWT-M’ de köpük yoğunluğunun
etkisi önemsenmeyecek kadar azdır (Şekil 9a). Şekil 9a’de AL6061’de düşük kalınlık ve
yüksek köpük yoğunluğunda CFE değerinin maksimum olduğu görülmektedir. Şekil 8a ve
9b’de TWT-M için kaynak yeri L0/L=0.25’de iken CFE değeri 1,6’dan 0,4’e, kaynak yeri
L0/L=0.50’de ise 1,2’den 0,4’e düşmektedir. Kaynak yeri L0/L=0.75’de iken 0,4–0,6 arasında
değişmektedir. Ayrıca kaynak dikişinin yeri L0/L=0.75’de iken tailor-welded tüplerin CFE
değerlerinim çok fazla değişmediği görülmektedir.
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Şekil 5 Köpük dolgulu tüplerin tahmini CFE cevabı a) Lo=0.25L b) Lo=0.50L c) Lo=0.75L
4.

SONUÇLAR

Köpük dolgulu TWT'lerin eksenel yükler altındaki çarpışma davranışlarını belirlemek için
sayısal analizleri yapıldı. Analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir

Köpük dolgulu kare kesitli tailor-welded tüplerin sayısal analizinde ağsız SPH
yöntemi sonlu elemanlar yöntemiyle birlikte başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

İleri beslemeli yapay sinir ağları modeli tailor-welded tüplerin çarpışma performansını
verimli bir şekilde optimize etmektedir.


Köpük dolgunun kullanılması başlangıç maksimum kuvvetini artırmaktadır.


Kaynak dikişinin konumu arttıkça kuvvet verimliliği düşmektedir. Bununla birlikte en
yüksek kuvvet verimliliği farklı malzemelerden yapılmış TWT-M’ de elde edilmiştir.


TWT kullanımı başlangıç maksimum kuvvetini önemli ölçüde düşürmektedir.
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ABSTRACT
This study presents a hunting search based optimum design algorithm for moment resisting
steel frames. Hunting search algorithm is a numerical optimization method inspired by group
hunting of animals such as wolves, lions, and dolphins. Each of these hunters performs
hunting in a different way. However, they are common in that all of them look for a prey in a
group. Prey is encircled and the ring of siege is tightened gradually until it is caught. Hunting
search is employed for the automation of optimum design process, during which size
variables are selected from an available W-steel section list in such a way that the weight of
frame is minimum and the design constraints are satisfied. Provisions of LRFD-AISC (Load
and Resistant Factor Design-American Institute of Steel Construction) are considered to
formulate the optimum design problem. Different numerical examples are designed by the
presented algorithm to demonstrate its efficiency. Results reveal that hunting search shows
good performance in finding optimum solutions for moment resisting steel frames.
ÖZET
Bu çalışmada çelik çerçeveler için av arama optimizasyon yöntemini temel alan bir optimum
tasarım algoritması sunulmaktadır. Aslan, kurt ve yunus gibi hayvanların gurup olarak
avlanmalarından esinlenilerek geliştirilmiş olan av arama optimizasyon yöntemi de bu
tekniklerin son dönemlerde ön plana çıkanlarından biridir. Bu avcılarıjn her biri avlanmalarını
farklı şekillerde gerçekleştirir. Fakat ortak yönleri grup içinde birlikte av aramalarıdır. Avın
etrafı çembere alınır ve yakalanana kadar çember daraltılır. Mevcut çalışmada av arama
tekniği çerçeve optimizasyon algoritmasının otomasyonu için kullanılmıştır. İki boyutlu çelik
çerçevelerin optimum tasarımının gereği olarak; yapı elemanlarının W profiline uygun olması,
LRFD-AISC tasarım şartnamelerindeki sınırlayıcıları sağlaması ve çerçevenin minimum
ağırlığa sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla burkulmayı da hesaba katan dayanım
sınırlayıcıları göz önünde bulundurulmuş ve algoritmanın kolon ve kirişler için Amerikan
Şartnamesindeki 272 kesit içerisinden seçim yapması sağlanmıştır. Her bir grup içindeki
elemanlara aynı kesitin tayin edilebilmesi için eleman gruplandırılması yapılmıştır.
Şartnamedeki sınırlayıcıları dikkate alarak minimum çerçeve ağırlığını hesaplayan bu
algoritmanın etkinliği örnek problemlerle gösterilmiştir.
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GİRİŞ
Stokastik sayısal optimizasyon arama tekniklerinde kaydedilen ilerlemelerin sonucu olarak
etkili bir şekilde çalışan yeni boyutlandırma teknikleri yapı mühendislerinin kullanımına
sunulmuştur. Bu tekniklerin kullanımıyla birlikte yapısal optimizasyon problemlerinin
çözümü matematiksel programlama yöntemleri ile elde edilenlere göre çok daha etkin hale
gelmiştir. Bu stokastik optimizasyon yöntemlerinin temelindeki mantık sürü zekası, erimiş
metallerin soğutulma işlemi, en iyinin hayatta kalması gibi prensiplerin sayısal algoritmalar
içinde taklit edilmesidir. Bu metodlar üretilmelerinde esinlenilen doğasal fenomene bağlı
olarak isimlendirilirler. Karınca kolonisi optimizasyon yöntemi karıncaların yuvaları ve
yiyecekleri arasındaki en kısa yolu bulma çabalarını simule ederken, benzetimli tavlama
erimiş metallerin soğutulma sürecindeki enerji minimizasyonunu kullanır. Bu stokastik arama
teknikleri amaç fonksiyonu ve sınırlayıcıların türevlerine ihtiyaç duymadığı gibi,
deterministik kurallar yerine olasılığa dayalı arama yollarını kullanırlar [1,2]. Tasarım
mühendisleri son yıllarda alışılmışın dışında kalan bu etkili ve bir o kadarda güçlü
tekniklerden esinlenerek bir çok optimum boyutlandırma algoritması geliştirmişlerdir. [3] de
bu algoritmalar hakkında detaylı bilgi yer almaktadır.
Aslan, kurt ve yunus gibi hayvanların gurup olarak avlanmalarından esinlenilerek geliştirilmiş
olan av arama optimizasyon yöntemi de bu tekniklerin son dönemlerde ön plana çıkanlarından
biridir. Gurup içinde yer alan avcılar bazı stratejileri kullanarak avlarını çevreler ve
yakalarlar. Örneğin kurtlar kendilerinden çok daha büyük ve hızlı hayvanları bu tarz bir
avlanma yöntemi ile yakalayabilirler. Önce bir av seçilir ve daha sonra avlanma gurubu ona
doğru adım adım yaklaşarak avlanmayı gerçekleştirir. Avcılar kokularının av tarafından
farkedilmesi riski nedeniyle rüzgarda durmaktan sakınırlar. Bu avcılardan her biri bir yapısal
optimizasyon problemi için aday bir çözüm oluşturur. Hayvanların av bulup yakalamaları için
biraraya gelmeleri işlemine benzer olarak optimum boyutlandırma işlemi optimum çözümü
bulmayı hedefler. Her iterasyonda avcıların pozisyonu güncellenerek amaç fonksiyonunun
iyileştirilmesi hedeflenir. Bir avcı gurubu, gurup boyutunu temsil eden ve önceden
belirlenmiş miktarda avcıdan oluşur. Bu amaçla öncelikle gurup içindeki her bir avcı için
bütün ilk pozisyonlar rastgele başlatma prensibiyle oluşturulur. Bu işlem için değeri 0 ile 1
arasında değişen sayılar içinden rastgele sayı seçme uygulamasından faydalanılır. Tekniğin
orjinalinde [6] değişkenler sürekli değer alabilen türde değişkenler olarak kabul edilmişlerdir.
Başka bir ifadeyle boyutlandırma içinde yer alacak olan sayısal değerler, önceden belirlenmiş
olan bir sayı kümesi içinden seçilmeksizin rastgele sayı seçme uygulamasından faydalanılarak
elde edilen gerçek sayı değerleri ile ifade edilir. Ancak kirişlerin hazır kesit tablolarından
seçildiği optimum çelik yapı boyutlandırma problemlerinde bu kabulun yapılması mümkün
değildir. Çünkü hazır kesit tablolarından seçim yapabilmek için her profilin tablo içinde yer
aldığı satır numarasının tasarım değişkeni olarak atanması gerekmektedir. Bunu yapabilmek
ise ancak tamsayı değerlerinin seçimiyle mümkün olabilir. Literatürde sürekli sayıları tamsayı
haline getirmek için kullanılan iki adet yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ilk olarak
Kennedy ve Eberhart [10] tarafından ortaya konulmuştur. Bu yaklaşımda sürekli değişkenler
0 ve 1 sayı çifti kullanılarak tamsayı haline getirilir. İkinci yöntem ise Liu tarafından
önerilmiş olan küsüratlı sayıların en yakın tamsayılara yuvarlanması şeklindedir [11]. Bu
çalışmada gerçek sayılardan tamsayı elde etmek üzere ikinci yöntem olan yuvarlama işlemi
kullanılmıştır. Bu çalışmada çerçeve kolon ve kirişleri için kullanılacak W- kesitleri LRFDAISC [12] Amerikan kodundaki kesit listesi içinden seçen av arama optimizasyon yöntemi
temelli bir optimum boyutlandırma algoritması geliştirilmiştir.
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Çelik çerçevelerin LRFD- AISC ye göre optimum boyutlandırılması
Çelik çerçevelerin boyutlandırılmasındaki ana prensip kolon ve kirişler için standart çelik
kesit tablosundan kesit atamaktır. İki boyutlu çelik çerçevelerin optimum
boyutlandırılmasının gereği olarak; yapı elemanlarının W profiline uygun olması, LRFDAISC tasarım şartnamelerindeki sınırlayıcıları sağlaması ve çerçevenin minimum ağırlığa
sahip olması gerekmektedir. LRFD- AISC sınırlayıcılarının tasarım problemi
formülasyonunda kullanılmasıyla birlikte aşağıdaki programlama problemi elde edilir.
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Buradaki (6a) denklemi çerçeve ağırlığını gösterir. ng sistemdeki toplam grup sayısını ifade
ederken, m k k numaralı gruba atanan hazır profil kesitinin birim ağırlığını, Li k numaralı
gruptaki elemanların uzunluğunu ve nk k grubundaki toplam eleman sayısını sembolize eder.
(6b) denklemi katlar arası ötelenme sınırlayıcılarını gösterir.  j ve  j 1 ardarda gelen iki
katın yatay deplasmanları, h j kat yüksekliği,  ju izin verilen maksimum yatay deplasman
değeri ve ns ise yapıdaki toplam kat sayısıdır.
(6c) yatay deplasman sınırlayıcısıdır. nd yapıdaki deplasmanı sınırlanmış noktaların toplam
sayısıdır. Birden fazla katlı yapılar için kolonların yatay yüklerden kaynaklanan yatay
deplasman değeri kolon yüksekliği / 300 ile sınırlandırılmıştır. Sıva v.b. malzemeler taşıması
durumunda kirişlerin maksimum sehim değeri açıklık / 300 olarak belirlenmiş ve denklemde
 iu sembolüyle belirtilmiştir.
(6d) kolon kirişler için kesme dayanımı kontrolü yapar.  kesme kuvveti için direnç faktörü,
Vu etkiyen kesme kuvveti ve Vn taşınabilecek maksimum kesme kuvveti değeridir.
229
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Doğan ve Saka

(6e) denklemi il no’lu yükleme koşulunda kiriş kolonlar için lokal kapasite kontrolü yapar. nm
eleman sayısı, nl yükleme koşulu sayısı, Mnx eğilme dayanımı, Mux uygulanan moment, Pn
eksenel kuvvet dayanımı, Pu uygulanan eksenel kuvvet, c basınca maruz kalan kolonlar için
direnç faktörü, b eğilme etkisindeki kolonlar için direnç faktörü değeridir. Açıkça
anlaşılabileceği üzere bir çerçeve elemanının basınç dayanımının hesabı için elemanın etkili
uzunluğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu değerin hesabı için Jackson ve Moreland
monografı kullanılmıştır [13].
6(f-h) denklemleri ile verilen geometrik sınırlayıcılar optimum yapı boyutlandırması örnek
problemlerinin pratikteki kolon-kiriş aplikasyonlarıyla örtüşmesi için kullanılmıştır. (6f)
ifadesi her bir kattaki kolon başlık genişliğinin bağlı olduğu kiriş başlık genişliğinden büyük
veya ona eşit olması şartını sağlanmak için kullanılmıştır. (6g) ve (6h) denklemleri ile de her
bir katta kullanılan kolonların birim ağırlıklarının bir üst katta bağlı oldukları kolonların birim
ağırlıklarından büyük olması ve yine aynı şekilde her bir katta kullanılan kolonların gövde
genişliklerinin bir üst katta bağlı oldukları kolonların gövde genişliklerinden büyük olması
sağlanmaktadır.
Tamsayı değişkenleri için Av arama Optimizasyon Yöntemi
Tamsayı değişkenli optimum boyutlandırma problemi aşağıdaki gibi tasvir edilebilir.
Min.

f ( xi )

g j ( xi )  0
xi  X

,

i  1,...., n :
j  1,...., m

X  x1 , x 2 , .... , x q 

(1)

Burada xi, q sayısı kadar değer içeren X setinden seçilecek olan i numaralı tamsayı
değişkenini gösterirken, n tasarım değişkenlerinin sayısını ifade eder. f ( xi ) amaç fonksiyonu,
gj ( xi ) ise j nolu tasarım sınırlayıcısıdır ve m ise boyutlandırma problemi içindeki bu tasarım
sınırlayıcılarının toplam sayısıdır.
Av arama optimizasyon yöntemi avcı gurubunu temsil eden ve amaç fonksiyonu arama uzayı
içinde rastgele seçilmiş olan avcılardan ibarettir. Orjinal av arama optimizasyon yöntemi
sürekli değişkenler için üretilmiştir. Tekniği tamsayı değerleri ile kullanabilmek için bazı
değişiklikleri uygulamak gerekmektedir.
Öncelikle tamsayı değerlerini içeren X kümesindeki xi değerleri artan sayılar şeklinde
sıralanır. Daha sonra bu sayıların satır numaraları tasarım değişkeni olarak atanır. Örneğin
272 adet değer içeren tasarım setindeki 1 ile 272 arasındaki satır numaraları ana tasarım
değişkenleridir. Tasarım döngüsünün herhangi bir adımında, algoritma tarafından satır
numarasının üretilmesiyle birlikte bu satır numarasına karşılık gelen gerçek tasarım değişkeni
değeri set içerisinden kolaylıkla alınabilir. Prosedür altı temel adımdan oluşur.
1. Adım Bu adımda yöntemin parametreleri belirlenir. Toplam altı adet parametre vardır.
Bunlar; av gurubu boyutu (HGS), lidere doğru maksimum hareket (MML), avcı gurubu
değerlendirme oranı (HGCR), rastgele hareket yarıçapı değerleri (Ramax, Ramin), yakınsama
oranı parametreleri α ve β ve her bir epoktaki toplam iterasyon sayısı IE dir. Sırasıyla 90,
0.002, 0.32, 0.01, 0, 0.9, 0.02 ve 25 olarak seçilmişlerdir.
2. Adım Guruptaki avcılar (HGS) sayısına bağlı olacak şekilde her bir gurup için çelik kesit
satır numarası (Ii) atamak suretiyle rastgele üretilirler.
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I i  INT I min  r I max  I min  

i  1,...., n

(3)

3. Adım Bu adımda avcıların yeni pozisyonları (MML)dikkate alınarak üretilir.



I i'  I i  r (MML) I iL  I i



i  1,...., n

(4)

4. Adım Bu adımda avcıların birbirleriyle ilişkileri modellenir. Lidere doğru hareketin
ardından avcılar daha etkin avlanmak için pozisyonlarını değiştirirler.
'
Iij



 j'
1
2
HGS
 I  Ii , I i ,..., Ii
 i
 INT ( I j'  I j  Ra)
i
i


R a( it )  Ra min ( I max  I min



with proba bility HGCR

(5)

with proba bility ( 1- HGCR )
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) exp 
itm




 
it 
 
 




(6)

5. Adım İterasyon prosesinin her adımında avcıların lokal optimuma yakalanma ihtimalleri
vardır. Bunu engellemek ve global optimuma ulaşma şansını artırmak amacıyla avcılar
pozisyonlarını güncellerler.
I i'  I iL  r (I max  I min )  (β (EN) )

(7)

6. Adım Bu adım iterasyon döngüsünün tamamlanma adımıdır. Süreç maksimum iterasyon
sayısı kadar devam ettirildikten sonra sonlandırılır.
Sınırlayıcıların kontrolü
Optimizasyon işlemi içinde değişkenler için belirlenen hazır profiller kullanılarak yapı analiz
edilir ve sınırlayıcıları sağlayıp sağlamadığı incelenir. Bu durumun kontrolünü literatürde en
etkin sonuçları verdiği belirlenmiş olan geri dönüş (fly-back) mekanizması üstlenir [8]. Bu
mekanizmaya göre ilk olarak bütün avcılar analiz edilir ve sınırlayıcıları sağlayıp sağlamadığı
kontrol edilir. Eğer bunlardan bir veya birkaçı sınırların dışında sonuç veriyorsa bunlar atılır
ve yerlerine yenileri üretilir ve yeniden inceleme yapılır. Eğer sınırlardan sapma çok büyük
değilse bu durumda bu avcılar iterasyon süresince sınırları sağlayabilen yeni avcılar
üretebileceği düşünülerek çözüm içinde tutulur. Bunu yapabilmek için avcıların üretilmesi
aşamasında hata payı büyük tutulur, avcıların üretilmesi işlemi tamamlanıp iterasyonlara
geçildikten sonra adım adım küçültülerek son değeri olan 0.001 e ulaştırılır ve bu değer ile
iterasyona devam edilir.
Altı katlı- iki açıklıklı Çelik Çerçeve
Şekil 1 de gösterilen altı katlı iki açıklıklı çelik çerçeve ilk boyutlandırma örneği olarak
dikkate alınmıştır. Çerçeve sekiz farklı grup altında toplanmış olan otuz adet elemandan
oluşmaktadır.
Maksimum katlar arası öteleme 1.17cm ve en üst kattaki maksimum deplasman 7.17cm
olarak sınırlandırılmıştır. Örnek çerçeve av arama ve parçacık küme algoritmalarıyla
çözülmüştür.
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Şekil 1. Altı katlı, iki açıklıklı çelik çerçeve
Tablo 2 de iki tekniğe ait çözümler verilmiştir. Av arama ile elde edilen sonucun parçacıkküme yöntemine göre daha hafif tasarım olduğu buradan anlaşılmaktadır. Ağırlığı 6451kg
olan bu çerçeve parçacık küme algoritması elde edilene göre daha hafiftir.
Tablo 2. Altı katlı, iki açıklıklı çerçeve için optimum tasarım

On katlı- üç açıklıklı Çelik Çerçeve
Şekil 3. de görülen üç açıklıklı, on katlı çerçeve ikinci sayısal örnek olarak düşünülmüştür.
Çerçevenin boyutları ve yüklemeler şekilde görülebilir. Çerçevenin kirişleri üzerine 50kN/m
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Şekil 2. Altı katlı, iki açıklıklı çerçeve için minimum ağırlık zaman grafiği

Şekil 3. On katlı, üç açıklıklı çelik çerçeve
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değerinde yayılı yük ve ayrıca yatay olarak da rüzgar yükü etkimektedir. Malzeme elastisite
modülü 200kN/mm2 olarak kabul edilmiştir. Çerçeve 9 gruba ayrılmış 70 eleman
içermektedir. Katlar arası ötelenme sınırı 1.17cm ve en üst katın maksimum yatay deplasman
değeri 11.8cm olarak belirlenmiştir. Yapı elemanlarının dayanım kapasiteleri LRFD-AISC ye
göre hesaplanmıştır.
Her iki metotla elde edilen optimum kesitler Tablo 3’de ve minimum ağırlık- zaman grafiği
şekil 4 de verilmiştir. Av arama tekniği ile elde edilen optimum tasarım 22127kg ile hafif
olanıdır. Bu ağırlık parçacık küme algoritmasıyla üretilen çerçeve ağırlığından sırasıyla 3.4%
daha düşüktür. Sonuçlar göstermiştir ki katlar arası öteleme ve maksimum deplasman
sınırlayıcıları sınırların çok altında seyrederken dayanım sınırlayıcıları üst sınırlarına
ulaşmıştır. Bu da tasarımda dayanım sınırlayıcılarının aktif olduğunu gösterir.
Tablo 3. On katlı, üç açıklıklı çerçeve için optimum tasarım

Şekil 4. On katlı, üç açıklıklı çelik çerçeve için minimum ağırlık zaman grafiği
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SONUÇLAR
Bu çalışmada çelik çerçevelerin av arama optimizasyonu yöntemi tabanlı optimum
boyutlandırılmasını yapan bir algoritma geliştirilmiştir. Av arama optimizasyonu yöntemi
basit bir mantığa dayanmakla beraber optimizasyon problemlerinin çözümlerini bulmada
oldukça etkin bir yöntemdir. Bu özelliğin doğruluğu bu çalışmada da kanıtlanmıştır.
Geliştirilen optimum boyutlandırma yöntemi ile çelik çerçeveler için 272 adet W profilinden
LRFD-AISC şartnamesindeki sınırlayıcıları sağlayan ve aynı zamanda çerçeveyi minimum
ağırlıklı yapan kesitleri kolaylıkla seçebilmiştir. Altı ve on katlı çelik çerçeve örneklerinde av
arama algoritmasının parçacık sürü metoduna göre daha hafif tasarımlar elde ettiği
izlenmiştir.
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YAPI SAĞLIĞI İZLEME VERİLERİ İLE HASAR TESPİTİNDE
KULLANILAN HASAR MODELLERİNİN BULANIK ANALİZ İLE
BELİRSİZLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yildirim Serhat Erdogan1 ve Pelin Gundes Bakir2
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469, İstanbul, Türkiye,

SUMMARY
Structural identification and damage detection using structural health monitoring data has
gained considerable attention in the last two decades. The models improved using in-situ
measurements are very useful to predict the current damage condition of the structures. Many
different damage models might be used to model the crack type damage in structural
components. However the models which do not come up with additional computational
burden are preferable since the structural damage detection is an inverse problem which is a
computationally expensive method. In this study, three crack models for beam type elements
are compared in terms of the modeling uncertainty amounts. The modeling uncertainties are
quantified by the so-called Fuzzy Finite Element Model Updating method. In this method,
uncertainties in both updating model parameters and the response quantities are modeled by
means of fuzzy numbers. The natural frequencies and the mode shapes obtained from the
simulated damaged cantilever beam are used in the updating process. The results shows that
the uniform degradation of the flexural rigidity model which is the simplest damage model
can effectively be used to model the damage in beam elements. Despite the fact that the
fracture mechanic approach and the Christides and Barr models are more accurate but
computationally expensive, they do not provide results which do not considerably differ from
the results obtained by the use of uniform degradation model. Hence, it can be said that the
uniform degradation of the flexural rigidity model might be preferred for modeling the
damage in damage detection applications using structural health monitoring data.
ÖZET
Son yıllarda yapı sağlığı izleme verileri kullanılarak yapısal tanılama oldukça önem
kazanmıştır. Yapısal tanılama, operasyon ve çevre yükleri altında elde edilen veriler ışığında
mevcut yapıları daha iyi temsil eden modeller geliştirme alanıdır. Bu modeller, başlangıç bir
sayısal modeli ile deneysel veriler arasındaki farkın minimize edilerek belirsiz model
1
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parametrelerinin tahmini ile elde edilmektedir. Problemin çıktılarından model
parametrelerinin tahmini mekanikte ters problem olarak bilinmekte ve çözümü optimizasyon
algoritmaları ile mümkün olmaktadır. Ayrıca, yapılardan elde edilen ve mevcut durum
hakkında bilgi içeren her türlü dinamik ve statik veri belirli şartlar altında yerel hasarın
yerinin ve şiddetinin tespiti için de kullanılabilmektedir. Bu noktada taşıyıcı elemanlardaki
hasar, farklı hasar modelleri ile temsil edilebilir. Elde edilen sonuçların kesinliği ve doğruluğu
hasar modeliyle doğrudan alakalıdır. Bundan dolayı bu çalışmada basit bir yapı sistemi için
farklı hasar modellerinin hasar tespitindeki performansı, modellemedeki belirsizlikler göz
önüne alınarak araştırılmıştır. Belirsizlik modellemesi ve analizinde bulanık sayılar ve bulanık
aritmetik yöntemleri kullanılmıştır. Hasar modellerine ait parametreler ve yapı çıktılarındaki
(doğal frekanslar, mod şekilleri v.b.) belirsizlikler bulanık sayılar ile modellenerek nicel
belirsizlik miktarları elde edilmiştir. Hasar modellerinden elde edilen belirsizlik miktarları
modelin, mevcut yapıdaki durumu belirli bir güvenilirlik seviyesinde yansıtması açısından
önemlidir. Bu çalışma karmaşık hasar modellerinin hasar tespitindeki performansı incelendiği
sonuçlar, düzgün yerel rijitlik azalması ve ayrık yay modelleri gibi basit modeller ile hasarın
yerinin ve şiddetinin yeterli yakınsaklıkla tespit edilebileceğini göstermiştir. Karmaşık ve
detaylı matematik modellerin davranışı daha iyi temsil etmesine rağmen bu durum genellikle
belirli yükleme şartları veya çevre etkileri için geçerli olmaktadır. Bundan dolayı daha basit
stokastik modeller ve deneysel veriler yardımıyla mevcut hasar durumunun tespiti daha makul
olmaktadır.
1. GİRİŞ
Son yıllarda yapı sağlığı izleme verileri ile mühendislik yapıları için yapısal tanılama ve hasar
tespiti oldukça önem kazanmıştır ([1]). Yapıların matematik modelleri, çeşitli çevre
etkilerinin hesaba katılamamasından ve malzemenin karmaşık davranışından ve bunlara bağlı
yapılan kabullerden dolayı gerçek davranışı tam olarak yansıtamamaktadır. Bundan dolayı,
mevcut yapıdan toplanan veriler yapının gerçek davranışını belirlemede önemli rol
oynamaktadır. Bu veriler yardımı ile yapının tam olarak bilinemeyen model parametreleri
güncellenerek davranışın daha iyi tahmin edilmesi mümkün olmaktadır. Bu çerçevede sonlu
eleman modeli güncellemesi (SEMG), sahadan toplanan verileri kullanarak malzeme
özellikleri, sınır ve süreklilik koşulları gibi belirsiz parametrelerin güncellenmesinde sıkça
kullanılmaktadır ([2],[3]). Bununla birlikte, SEMG ile mevcut yapılarda, deprem v.s gibi
etkilerden meydana gelen hasarın tespiti de mümkün olmaktadır ([4]).
Yapısal tanılama ve hasar tespitinde çevre etkileri ve modellemeden dolayı birçok belirsizlik
mevcuttur. Belirsizliklerin kaynağı temel olarak sıcaklık, nem gibi modellemeye katılamayan
fiziksel büyüklükler olabileceği gibi, üretimdeki insan hataları, sensörlerden gelen hatalar,
veri azlığı ve modellemedeki kabullerde olabilmektedir. Bu belirsizliklerin nicelendirilmesi
güncellenen modelin kesinliğinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Belirsizlik
nicelendirilmesinde genel olarak olasılık tabanlı ve olasılık tabanlı olmayan yöntemler
kullanılmaktadır. Olasılık tabanlı yöntemlerden Monte Carlo Simülasyonu, pertürbasyon
yöntemleri, maksimum olasılık yöntemi ve Bayesian yöntemi öne çıkan yöntemlerdir. Bu
yöntemlerin SEMG’deki uygulamaları [5], [6] ve [7]’de bulanabilir. Bu çalışmada da
kullanılan olasılık tabanlı olmayan yöntemlerden bulanık aritmetikte ise model parametreleri
çeşitli üyelik fonksiyonlarına sahip bulanık sayılar ile modellenmektedir ([8]). Bu yöntemin
sonlu eleman modeli güncellemesine uygulamaları [9] ve [10]’da mevcuttur.
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Bu çalışmada yapı sağlığı izleme verileri ile hasar tespitinde kullanılabilinecek çeşitli hasar
modellerinin performansı modellemeden kaynaklanan belirsizlik açısından incelenmiştir.
Kirşi rijitliğinde düzgün değişim, Christides ve Barr modeli ile deneye dayalı gerilme
yoğunluk faktörlerinin kullanıldığı hasar mekaniği modeli olmak üzere üç farklı model
kullanılmıştır. Çatlak modellerinin performansı deneysel verilerin simülasyon olarak elde
edildiği konsol kiriş için karşılaştırılmıştır. Simülasyon verileri düzlem gerilme elemanları ile
sık bir sonlu eleman ağı kullanılarak elde edilmiştir. Bulanık sonlu eleman yöntemi ile her
modele ait bulanık parametreler elde edilmiş ve belirsizlik miktarları hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre çok basit bir model olan eğilme rijitliğindeki düzgün değişim modeli ile
daha detaylı olan Christides ve Barr ile hasar mekaniği modelleri arasında dikkate değer bir
fark gözlemlenmemiştir. Böylece karmaşık (serbestlik değeri yüksek v.b) yapılar için hasarın,
daha detaylı modeller ile modellenmesi yerine, hesaplama zamanı ve yükü açısından daha
avantajlı, rijitlikte düzgün azalmaya dayalı modeller ile temsil edilmesi daha uygun olduğu
söylenebilir.
2. BULANIK SONLU ELEMAN MODELİ GÜNCELLEMESİ
Bulanık sonlu eleman modeli güncellemesinde (BSEMG) deterministik yöntemden farklı
olarak tüm model ve çıktı parametreleri bulanık sayılarla modellenmektedir. Bu noktada,
bulanık sayıların şekli belirsizliklerin çeşidine bağlı olarak uzman görüş veya mühendislik
tecrübelerine bağlı olarak belirlenebilir. Bum çalışmada hesaplamadaki kolaylık açısından
üçgen üyelik fonksiyonları kullanılmıştır. BSEMG’nin formülasyonunda -seviyesi gösterimi
kullanılmıştır. Bulanık sayılar çeşitli
-seviyelerinden kesilerek aralık sayılarına
dönüştürülmüştür. Amaç fonksiyonu, aralık sayılarına dönüştürülen sayısal ve deneysel her
çıktı parametresinin alt ve üst sınırlarının arasındaki farkın minimum olma prensibi göz önüne
alınarak oluşturulmuştur. Burada şu belirtilmelidir ki deterministik SEMG, BSEMG’de seviyesi 1’e karşı gelmektedir. BSEMG için amaç fonksiyonu Denklem 1-5’de verilmiştir.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Burada
aralık güncellenen parametre vektörü, W ölçülen verilerin kesinliği dikkate
alınarak sezgisel olarak belirlenen ağırlık matrisi,
çıktı vektörü,
amaç
fonksiyonu,
, sayısal çıktıların hesaplandığı model fonksiyonudur. Alt indis e
deneysel verileri simgelemektedir. Denklem 5’de frekans, mod şekli ve şekil değiştirme
vektörleri ,
ve ile gösterilmiştir. Model parametreleri ve çıktılardaki üst indis int bu
parametrelerin aralık değerli olduğunu göstermektedir. Aralık değerli parametrelerin
bulunması için Denklem 1’de amaç fonksiyonu her - seviyesi için minimize edilmektedir.
Aralık değerli parametreler daha sonra birleştirilerek bulanık parametreler elde edilir. Şekil-
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1’de model ve çıktı parametreleri için -seviye gösterimi verilmiştir. Parametreler üzerindeki
ve altındaki çizgiler sırasıyla üst ve alt sınırları göstermektedir.

Şekil 1 Parametrelerin -seviye gösterimi a) çıktılar b) model parametreleri
Her zaman geçerli olmasa dahi bu çalışmada olduğu gibi statik ve dinamik çıktıların model
parametrelerin monotonik fonksiyonu olması durumunda, aralık çıktılarının hesaplanması
kolaylaşmaktadır. Çıktıların monototikliği model parametrelerin tanım aralığında ön bir analiz
ile belirlenebilir. Bu durumda Hanss ([8]) tarafından önerilen dönüşüm yöntemi aralık SE
analizi için kullanılabilir. Bulanık SEMG yönteminde Denklem 1-5’e ek olarak Denklem 69’da verilen kısıtlar da dikkate alınmalıdır.
(6)
(7)
(8)
(9)
3. Hasar Modelleri
Yapı mühendisliğinde karşılaşılan çatlaklar geometri ve davranış açısından çok karmaşık
olabilmektedir. Çatlakların dinamik yüklemeler altında açılıp kapanma hareketinden dolayı
rijitlik değişmesi ve çatlak civarında tarafsız eksenin yerinin değişmesi gibi durumlar
mevcuttur. Fakat bu çalışmada, yapı sağlığı izlemesi uygulamalarında geçerli olan düşük
frekanslı titreşim durumunda açık çatlak davranışı dikkate alınacaktır.
3.1 Basit hasar modelleri
Yapı sağlığı izlemesinde çubuk elemanlar için kullanılan en basit hasar modelleri yay modeli
ve rijitliğin eleman boyunca düzgün değişimini esas alan modellerdir. Bu tür modellerin
kullanımı hesaplama ve modelleme açısından kolaylık sağladığından tercih edilmektedir. Yay
modelleri hasar yeri değiştikçe farklı noktalara yay atamağı gerektirdiğinden kullanışlı
değildir. Rijitlikte düzgün değişim modelinin dezavantajı ise daha sık bir sonlu eleman ağı
gerektirmesidir. Fakat uygulamada en pratik yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Şekil2’de basit hasar modelleri verilmiştir.
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(b)

(a)

Şekil 2 Basit hasar modelleri a) rijitlikte düzgün değişim b) yay modeli
Basit hasar modellerinde rijitlikteki değişim rijitlikte düzgün değişim ve yay modelleri için
sırasıyla Denklem 10 ve 11’de verilmiştir. Denklem (10) ve (11)’de , hasarlı elemanın
rijitliği, , hasarsız elemanın eğilme rijitliği, , azaltılmış yay katsayısı, , başlangıç yay
katsayısı ve , azaltma katsayılarıdır.
(10)
(11)
3.2 Christides ve Barr yaklaşımı
Çatlak civarında esneklikteki artış gerçekte çok karmaşık olabilmektedir. Bu durum, [11]
yaklaşımında yerel esnekliğin çatlak civarındaki değişimi olarak ele alınmıştır. Bu değişim
Şekil-3’de görüldüğü gibi çatlağın her iki tarafında rijitlik eksponansiyel biçimde
azalmaktadır.
xc

Şekil 3 Rijitliğin eksponansiyel değişimi
Dikdörtgen enkesitli çubuklarda çatlak civarında eğilme rijitliğinin değişimi Denklem 12’de
, , kiriş ekseni koordinatı, , çatlak
verilmiştir. Denklem 12’de
pozisyonu, ve ,sırasıyla çatlamamış ve çatlamış kesitin atalet momentidir. Denklemdeki
sabiti ise deneyler elde edilmiş ve yaklaşık olarak 0.667 olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımın
dezavantajı ise çatlak derinliğinin ve pozisyonunun değişmesine bağlı olarak, rijitlik matrisi
elemanlarının sayısal entegrasyon ile hesaplanması gerekliliğidir. Bu durum hesaplama
açısından ek yük getirmektedir.
(12)
3.3 Hasar Mekaniği modeli
Hasar mekaniği yaklaşımında çatlak civarındaki yerel rijitlikteki azalma ampirik gerilme
yoğunluk faktörleri ile açıklanmaktadır. Euler-Bernoulli kirişi için çatlaksız durumdaki ve
çatlaktan dolayı meydana gelen eğilme etkisi altında ek şekildeğiştirme enerjisi Denklem 13
ve 14’de verilmiştir.
(13)
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(14)
Denklem ‘deki gerilme yoğunluk faktörleri ise
enkesitli, ucuna M ve T değerli iki
kuvvetin etkidiği konsol bir kiriş için [12]’de Denklem 15-17’deki gibi verilmiştir.
(15)
(16)
(17)
Denklemlerde
’dır. Çatlamış ve çatlamamış kesitler için esneklik katsayıları Denklem
18 ve 19’dan elde edilebilir.
(18)
(19)
4. SAYISAL UYGULAMA
Önceki bölümde açıklanan çatlak modelleri Şekil-4’de geometrisi verilen ve kesit boyutları
0.25x0.30 m olan konsol kirişteki çatlak durumları için karşılaştırılmıştır. Kirişte 1.2 m
aralıklarla derinliği 0.15 m olan 4 çatlak bulunmaktadır. Ayrıca kirişten 5 ivmeölçer ile veri
toplandığı varsayılmıştır. İvmeölçerlerin yeri Şekil-4’de görülmektedir. Simülasyon
(deneysel) verileri, düzlem gerilme elemanları ile sık bir sonlu eleman ağı kullanılarak elde
edilmiştir. Güncellemede ilk üç doğal frekans ve mod şekli kullanılmıştır. Burada şu durum
tekrar belirtilmelidir ki veriler, deneylerden değil de simülasyondan elde edildiğinden
yalnızca modellemeden gelen hatalar ve belirsizlikler mevcuttur. Rijitliğin düzgün değişim
modeli ve diğer iki model için güncellenen parametreler sırasıyla eğilme rijitliğinin ve çatlak
yüksekliğinin yüzde olarak değişimi olarak belirlenmiştir. Bundan dolayı güncellenen model
parametrelerin değişim aralığı [0,1]’dir.

0.15 m

0.3 m

1.2 m
6m

Şekil 4 Kiriş geometrisi ve ölçüm noktaları
Her çatlak modeli için bulanık sonlu eleman modeli güncellemesi yönteminin uygulanması ile
elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. Şekil-5’de tüm çatlak modelleri için doğal frekans ve
mod şekillerindeki göreceli belirsizlik miktarları gösterilmektedir. Belirsizlik miktarları
güncellenmiş bulanık çıktıların alanlarının deterministik değerlerine ( -seviyesi 1) oranı
olarak hesaplanmaktadır. Görüldüğü üzere gerçek uygulamalarda çevre etkilerinden
kaynaklanan belirsizliklerin olmamasında dolayı belirsizlik miktarları oldukça küçüktür. Bu
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değerler bütün modeller için 0 - 0.1 aralığında değişmektedir. Daha yaklaşık bir model olan
rijitliğin düzgün değişimi modelinde belirsizlik beklendiği gibi daha yüksektir. Exponansiyel
değişim ve hasar mekaniği modelleri için belirsizlik miktarları yaklaşık olarak aynı
seviyededir. Fakat tüm modeller arasında ciddi bir fark olmadığı görülmektedir.
Doğal frekans
düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.15

0.1

0.05

0
1

2
Frekans No

Belirsizlik miktarı

Belirsizlik miktarı

0.1

0.05

0
1

2

3
Mod şekli bileşeni

4

0.1

0.05

2

5

3
Mod şekli bileşeni

4

5

3. Mod

0.2

düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.15

düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.15

0
1

3

2. Mod

0.2

1. Mod

0.2

Belirsizlik miktarı

Belirsizlik miktarı

0.2

düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.15

0.1

0.05

0
1

2

3
Mod şekli bileşeni

4

5

Şekil 5 Hasar modelleri için doğal frekans ve mod şekillerindeki belirsizlik miktarları
Şekil 6 ve 7’de doğal frekans ve mod şekillerinin 0 -seviyesindeki aralık değerleri
verilmiştir. Şekillerden görüldüğü üzere bütün hasar modellerinde birinci doğal frekans için
değişim aralığı oldukça dardır. Artan frekanslar için bu aralık genişlemektedir. Mod şekilleri
içinde benzer durum söz konusu olmaktadır. Birinci mod şekli bileşenlerinin değişim aralığı
daha küçüktür. Bunun nedeni davranış üzerinde düşük modların daha etkili olmaları ve
dolayısıyla modellemedeki belirsizliklerden daha etkilenmeleridir. Görüldüğü üzere düzgün
değişim modeli ile yapılan güncellemeden elde edilen çıktıların değişim aralığı diğer iki
modele göre daha geniştir. Özellikle yüksek modlar için bu fark artmaktadır. Fakat modeller
arasında ciddi bir fark görülmemektedir. Belirsizliğin en fazla olduğu üçüncü doğal frekans
dahi düzgü değişim modelinde 61-70 Hz arasında değişirken, hasar mekaniği ve
eksponansiyel değişim modelinde yaklaşık olarak 66 – 70 Hz aralığında değişmektedir.
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40
30
20

60

50

Frekans değeri

50

40
30
20

10
2

0
1

3

Frekans no
1. Mod

0.7

Modal yerdeğiştirme

0.6

2

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
2

3

30
20

0
1

3

2

0.6

0.7

0.4
0.3
0.2

4

0
1

5

1. Mod

0.8

0.5

3

Frekans no

alt sınır
üst sınır
deneysel

0.1

0
1

40

1. Mod

0.8

alt sınır
üst sınır
deneysel

0.7

50

Frekans no

Modal yerdeğiştirme

0.8

alt sınır
üst sınır
deneysel

10

10

0
1

Doğal frekans

70

alt sınır
üst sınır
deneysel

60

Frekans değeri

Frekans değeri

70

alt sınır
üst sınır
deneysel

60

Modal yerdeğiştirme

Doğal frekans

Doğal frekans

70

0.6

alt sınır
üst sınır
deneysel

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

2

3

4

0
1

5

Mod şekli bileşeni

Mod şekli bileşeni

(a)

2

3

4

5

Mod şekli bileşeni

(b)

(c)

Şekil 6 0 -seviyesinde aralık değerleri a) düzgün değişim b) hasar mekaniği c)
eksponansiyel değişim modeli
2. Mod
0.6

Modal yerdeğiştirme

Modal yerdeğiştirme

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

2

3

4

5

3. Mod

0.2
0
-0.2

-0.6
1

2

0.2
0
-0.2
-0.4
1

4

5

3. Mod

3

Mod şekli bileşeni

(a)

4

5

0
-0.2

-0.6
1

0.8

0.6
0.4
0.2
0

-0.4
1

0.2

2

3

4

5

4

5

3. Mod

1

alt sınır
üst sınır
deneysel

-0.2
2

0.4

Mod şekli bileşeni

Modal yerdeğiştirme

0.4

3

Mod şekli bileşeni

0.8

0.6

alt sınır
üst sınır
deneysel

-0.4

1

alt sınır
üst sınır
deneysel

Modal yerdeğiştirme

Modal yerdeğiştirme

0.8

0.6

0.4

Mod şekli bileşeni
1

2. Mod

0.8

alt sınır
üst sınır
deneysel

-0.4

-0.4
-0.6
1

2. Mod

0.8

alt sınır
üst sınır
deneysel

Modal yerdeğiştirme

0.8

alt sınır
üst sınır
deneysel

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

2

3

4

Mod şekli bileşeni

(b)

5

-0.4
1

2

3

Mod şekli bileşeni

(c)

Şekil 7 0 α-seviyesinde aralık değerleri a) düzgün değişim b) hasar mekaniği c) eksponansiyel
değişim modeli
Şekil-8’de her üç hasar modeli için güncellenen bulanık model parametreleri verilmiştir.
Eğilme rijitliğinin düzgün değişimi modelinde model parametreleri, hasarsız elemanın
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rijitliğinin yüzde olarak azalması, diğer iki modelde ise çatlak boyunun kesit yüksekliğine
oranı olarak seçilmiştir. Bundan dolayı bütün parametreler [0,1] aralığında değişmektedir.
Şekil-8’den açıkça görüldüğü üzere düzgün değişim modeli ile yapılan güncelleme ile elde
edilen bulanık model parametrelerinde belirsizlik daha fazladır. Özellikle ikinci ve üçüncü
model parametreleri için bu durum daha belirgindir. Birinci ve dördünce model
parametresinde ise belirsizlik miktarı bütün modeller için çok düşüktür. Bunun nedeni birinci
çatlağın mesnet bölgesine yakın olması ve davranışa etkisinin diğer çatlaklara göre daha fazla
olmasıdır. Serbest uca yakın çatlağa ait dördüncü parametrenin ise davranışa hassaslığı çok
azdır. İki durumda da belirsizlikler düşük olmaktadır.
1

0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

1

0.6

0.8

0.4

0
0

1

0.2

0.4

2

0.6

1

düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.6
0.4
0.2

0.8

1

düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.8
üyelik derecesi

0.8
üyelik derecesi

0.6

0.2

1

0
0

düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.8
üyelik derecesi

0.8
üyelik derecesi

1

düzgün değişim
hasar mekaniği
eksponansiyel değişim

0.6
0.4
0.2

0.2

0.4

3

0.6

0.8

1

0
0

0.2

0.4

4

0.6

0.8

1

Şekil 8 Güncellenen bulanık model parametreleri
5. SONUÇLAR
Bu çalışmada yapı sağlığı izleme verileri ile hasar tespiti probleminde çubuk elemanlar için
kullanılabilinecek üç farklı çatlak modelinin performansı modellemede meydana getirdikleri
hata açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında çok basit bir hasar modeli olan
kiriş rijitliğinin düzgün azalması modelinden elde edilen sonuçların daha kesin ve detaylı olan
hasar mekaniği ve eksponansiyel değişim modelinden elde edilen sonuçlardan çok farklı
olmadığı görülmüştür. Halihazırda mekanikte ters problem olarak bilinen sonlu eleman
modeli güncellemesinin hesaplama yükü açısından pahalı bir yöntemdir. Bu nedenle, hasarın
yeri ve şiddetinin değişmesi durumunda dahi düzün değişim modelinde olduğu gibi rijitlik
matrislerinin açık ifade edilmesi ek hesap yükünü ortadan kaldırmaktadır. Daha detaylı
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modeller olmalarına rağmen hasar mekaniği ve eksponansiyel değişim modellerinde rijitlik
matrisinin her hasar durumu için sayısal integrasyon ile hesaplanması dezavantaj
oluşturmaktadır ve modellemedeki hata (belirsizlik) oranı düzgün değişim modeli ile ciddi
farklılıklar göstermektedir. Bundan dolayı, çubuk elemanlarda hasar belirleme probleminde
düzgün değişim modeli hesaplamadaki pratikliği açısından tercih edilebilir.
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SUMMARY
Helical springs which serve important tasks in engineering applications, are widely used in
civil engineering. In this study, analysis of elastic conical helixes with thin and thick box
shaped cross section is investigated by using the mixed finite element formulation based on
Timoshenko beam theory. The empirical formulas used in the calculation of torsional inertia
for thin-box section give realistic results, but diverge with increasing thickness. To overcome
this problem, Poisson equation can be used. To calculate the moment of torsional inertia,
Poisson equation is solved by using the finite element method and numerical examples are
solved for thin and thick box sections. The importance of the torsional rigidity in the helix
problems is emphasized.
ÖZET
Mühendislik uygulamalarında önemli görevlere hizmet eden helisel yaylar, inşaat
mühendisliğinde de yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada, Timoshenko çubuk
varsayımını esas alan bir fonksiyonel kullanılarak ince ve kalın cidarlı kutu kesitli elastik
konik helisler karışık sonlu eleman metoduyla incelenmiştir. Kutu kesitin burulma
eylemsizliği momentinin hesabında et kalınlığı ince iken kullanılan ve uygun sonuçlar veren
ampirik formüller, et kalınlığı arttıkça gerçekçi sonuçlar vermekten uzaklaşmaktadır. Çözüm
burulma rijitliğini Poisson denklemi üstünden elde etmek olabilir. Poisson denklemi sonlu
eleman metoduyla çözülerek, kutu kesitlerin burulma rijitliği hesaplanmış, et kalınlığı ince ve
kalın kesitli helis problemi ele alınarak sayısal uygulamalar üstünden burulma rijitliğinin
önemi vurgulanmıştır.
1. GİRİŞ
Mühendislik uygulamalarında önemli görevlere hizmet eden helisel yaylar, makine
mühendisliğinde titreşimi azaltmak için mekanik aksamlarda, helisel taşıyıcı sistem olarak da
inşaat mühendisliği uygulamalarında mimari özellikleri nedeniyle merdivenlerde yaygın
olarak kullanılmaktadırlar. Dolayısıyla literatürde, elastik helisel yaylar ve helisel taşıyıcı
sistemler ile ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur, bir kısmı statik [1-3] ve dinamik [4-12]
olmak üzere iki grupta toplanabilir. Literatürdeki yer alan çalışmalarda çoğunlukla helis kesiti
dairesel ve küçük bir kısmında kare/dikdörtgen seçilmiştir.
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Bu çalışmada, dik kesiti kutu olan ve eksen geometrisi silindirik olmayan iki ucundan rijit
tutturulmuş helisel çubuğun dinamik analizi yapılmıştır. Dinamik analiz için Timoshenko
çubuk kuramı kullanılarak elde edilen fonksiyonel ve iki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı
kullanılmıştır. Bu fonksiyonel ilk kez elastik helisel çubukların statik analizi için [2] de elde
edilmiş ve [9,10] de dinamik analiz problemlerine genişletilmiştir. Daire dışındaki dik
kesitlerin burulma rijitliğinin hesabı ve helisel çubuklar üzerindeki etkisi mercek altına
alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle kutu kesitlerin burulma eylemsizlik momentlerini
hesaplayan literatürdeki mevcut ampirik formüller incelenmiş [13,14,15] ve et kalınlığı
arttıkça bu formüllerin gerçekçi sonuç vermekten uzaklaştığı gözlenmiştir. Bu olumsuzluğu
ortadan kaldırmak üzere yeni ampirik formüller üretilmiştir [15,16]. Diğer bir çözüm Poisson
denklemini kullanmaktır. [17] de Poisson denklemi sonlu farklar ve [18,19] da sonlu
elemanlar yöntemi ile çözülerek daire dışındaki kesitlerin burulma eylemsizlik momenti
hesaplanmıştır. Bu çalışmada da burulma eylemsizlik momenti için, Poisson denkleminin
sonlu elemanlar yöntemi ile çözümünden yararlanılmıştır. Burulma eylemsizlik momentinin
hesabı için kullandığımız formülasyon kare kesit için [20] ile doğrulanmış ve konik helis
problemine uyarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar SAP2000 ve [6] ile karşılaştırılmıştır. Son
olarak da ince ve kalın kutu kesitli konik helisler özgün problem olarak çözülmüştür.
2. ALAN DENKLEMLERİ VE FONKSİYONEL
Helis geometrisi ile ilgili detaylı bilgi ve Timoshenko çubuk kuramını esas alan denklemler
[21,2,9,10]
Hareket denklemleri

 = 0
-d T,s - q +  A u
 = 0
-M ,s - t ´ T - m +  I Ω

ü
ï
ï
ý
ï
ï
þ
u, s + t ´ Ω - γ = 0 ü
ï
ï
ý
Ω, s - κ = 0 ï
ï
þ
γ - C T = 0 üïï
ý
κ - C M = 0 ïïþ

Kinematik bağıntılar
Bünye bağıntıları

(1)

(2)
(3)

şeklindedir. Denklem (1)-(3) de yer alan büyüklükler u  ut t  un n  ub b yer değiştirme,
Ω  t t   n n  b b dönme, T  Tt t  Tn n  Tb b kuvvet ve M  M t t  M n n  M b b
moment vektörünü,  malzeme yoğunluğu, A kesit alanı, I eylemsizlik moment vektörünü,
 birim kayma,  birim dönme, q yayılı yük ve m yayılı moment vektörlerini
göstermektedir. C ve C kompliyans matrisleridir. Denklem (1)-(3) yer alan denklemler

Q = Ly - f biçiminde operatör formda yazılır ve potansiyellik koşulu
 ), y * ñ = ádQ (y, y * ), y
ñ
ádQ (y, y

(4)

sağlatılarak fonksiyonel
1

I ( y ) = ò Q ( y, f ) , y d

(5)

0

bağıntısı kullanılarak bulunur [22]. İfadenin açık hali, iç çarpım biçiminde yazılacak olursa
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ü
é dT ù
é dM ù 1
1
ï
I ( y ) = - ê u, ú + [ t ´ Ω, T ]- ê
, Ωú - [ C M, M ]- éëC T, T ùï
ï
û
ïï
êë ds úû
êë ds
úû 2
2
ï
ï
1
1 é   ù
ý
 , u
 ]-  ê  Ω, Ωú - [ q, u ]- [ m, Ω ]
-  A[ u
ï
û
ï
2
2 ë
ï
ï
ï
é
ù
é
ù
é
ù
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ T ] + ê Ω, M ú
+ ê (T - T) , u ú + ê (M - M) , Ωú + [ u,
ï
ïï
ë
û
ë
û ë
û
þ

(6)

elde edilir. Denklem (6) da yer alan şapkalı terimler bilinen sınır koşullarını, alt indisler 
geometrik ve  dinamik sınır koşullarını ifade etmektedir. Dinamik analizde, Denklem (6) da
 , Ω
 ] sırasıyla  2 [u, u] ,
 , u
 ] , [Ω
verilen fonksiyoneldeki terimlerden q = m = 0 alınır ve [u
 2 [Ω, Ω] iç çarpım ifadeleri ile yer değiştirilir.
3. Sonlu eleman formülasyonu
Sonlu eleman formülasyonunda, iki düğüm noktalı eğrisel eleman için  j   i ve
  ( j   i ) olmak üzere

  (   ) / 
i

j

   (   ) / 
j

i

(7)

doğrusal şekil fonksiyonları kullanılmıştır. i ve j indisleri çubuk elemanının düğüm
noktalarını göstermektedir. Bir düğüm noktasındaki bilinmeyenler bileşenler cinsinden
{ut , un , u b , t ,  n ,  b , Tt , Tn , T b , M t , M n , M b } olmak üzere, iki düğüm noktalı elemandaki
bilinmeyen sayısı 2  12 dır. Eleman matrisleri ile ilgili detay bilgi için [2,9,10]
başvurulabilir.
4. SAYISAL ÖRNEKLER
İnce ve kalın kutu kesitli helislerin çözümüne geçmeden önce, kare ve kutu kesitlerin
eylemsizlik momenti hesaplanmış, sonrasında kare kesitli elastik konik helisler çözülmüş,
SAP2000 ve [6] ile karşılaştırılmıştır.
4.1 Dairesel olmayan dik kesitlerin burulma eylemsizlik momentinin hesabı

Dairesel olmayan dik kesitlerin burulma eylemsizlik momentlerini veren çeşitli yaklaşık
formüller ve çalışmaların olduğundan bahsedilmişti [13-19]. Bu çalışmada, amacımız dik
kesiti daire olmayan kesitlerin burulma eylemsizlik momentini, Poisson denklemini
kullanarak sonlu eleman yöntemi ile hesaplamaktır. Önce kare kesitin burulma eylemsizliği
hesaplanmış, literatür [20] ile doğrulanmış ve kutu kesitlere uyarlanmıştır.
4.1.1 Kare kesitin burulma eylemsizlik momentinin Poisson denklemi ile hesabı

İlk olarak Poisson denkleminin sonlu eleman yöntemiyle çözümüyle elde edilen burulma
eylemsizlik momentini doğrulamak amacıyla Şekil 1a deki kare kesit ele alındı. Bunun bir
sonlu eleman çalışması olması nedeniyle önce yakınsama analizi yapıldı. Farklı eleman ağları
kullanılarak yapılan yakınsama analizi sonuçları, literatürde mevcut çalışmalarla [17,20]
birlikte Tablo 1 de verildi. Poisson denkleminin sonlu eleman yöntemi kullanılarak
çözülmesinden elde edilen sonuçlar I t   a 4 olmak üzere,  değerleri için, [20] ile
karşılaştırıldığında 2500 eleman için farkın % 0.07 mertebesinde olduğu gözlendi.
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(a) kare kesit

(b) kutu kesit

Şekil 1: Kesit geometrileri.
Tablo 1: Kare kesitin burulma eylemsizlik momenti için yakınsama ve doğrulama
( It   a 4 )
[20]
Eleman Poisson Denklemi ve SE [17]



sayısı
%
100
0.1380
1.85
400
0.1401
0.35
0.1405 0.1406
1600
0.1404
0.14
2500
0.1405
0.07
4.1.2

İnce ve kalın cidarlı kutu kesitin burulma eylemsizlik momentinin hesabı

Bölüm 4.1.1 de 2500 sonlu eleman için hesaplanan kare kesitin burulma eylemsizlik momenti,
I t  0.1405 a 4 kullanılarak Şekil 1b deki ince ve kalın cidarlı kutu kesitlerin burulma
eylemsizlik momenti

ad  a
ai  ad  2t

(8)

olmak üzere

I t  0.1405(ad4  ai4 )

(9)

şeklinde hesaplanmıştır. Ayrıca, karşılaştırma için kutu kesitlerin burulma eylemsizlik
momentinin hesabı ad  2 mm olmak üzere 2t / ad  0.1, 0.2, 0.6, 1.0 değerleri için literatürde
mevcut yaklaşık formüller ve SAP2000/ Section Designer gibi hazır programlar kullanılarak
yapılmıştır. Tablo 2 de verilen bu karşılaştırma sonuçları aşağıdaki açıklamalar dikkate
alınarak incelendiğinde;
 İlk iki satırda yer alan “*”, burulma eylemsizlik momenti I t nin hesabında ao
( ao  ad  t ) değerinin kullanıldığını ifade etmektedir.

 İlk üç satırda ince cidarlı kesitler için kullanılan yaklaşık formüller yer almaktadır.
 Yaklaşık formüllerin alındığı kaynaklar tablonun birinci kolonunda yer almaktadır.
2t / ad değeri arttıkça yani kesit et kalınlığı arttıkça, ince cidarlı kesitler ( 2t / a  0.2 ) için
önerilen yaklaşık formülleri kullanmak uygun değildir.
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Tablo 2: Kutu kesitin burulma eylemsizlik momentinin farklı yaklaşımlarla karşılaştırılması.
2t / a d

Kaynaklar

I t (mm 4 )

[13]

4 A2 /  1 / t  ds (*)

0.686 1.166 1.646 1.000

[14]

ta 3 (*)

0.686 1.166 1.646 1.000

[15]

tad3 (1 - t / ad )

0.686 1.166 1.646 1.000

SAP2000
Section Designer

0.686 1.166 1.646 1.000
0.705 1.261 2.195 2.268

[16]
Bu çalışma

0.1

3

é
ê 0.978 t
ê
ad
ëê

( )

( )

t
- 2.309
ad

2

( )

t
+ 1.826
ad

3

ù
ú a4
ú d
ûú

0.1405( ad4  ai4 ) 

0.2

0.6

1.0

0.694 1.225 2.158 2.240
0.773 1.327 2.190 2.248

4.2 Eksen geometrisi silindirik olmayan elastik helislerin çözümü
Eksen geometrisi silindirik olmayan konik helisler kesitleri kare ve kutu alınarak çözülmüştür.
Öncelikle kare kesitli helis problemi ele alınmış ve elde edilen sonuçlar SAP2000 ve [6] ile
karşılaştırılmıştır. Sonrasında özgün örnek olarak kutu kesitli konik helisler ele alınmıştır.
4.2.1 Kare kesitli konik helis problemi
Şekil 2 de görülen elastik konik helisin dinamik analizi yapılmıştır. İki ucundan rijit
tutturulmuş elastik konik helisin malzeme ve geometrik özellikleri; Elastisite modülü
E  2.1 1011 N/m 2 , Poisson oranı   0.3 , malzeme yoğunluğu   7850 kg/m3 , tur sayısı
n  6.5 , yükselme açısı   4.8 o , taban yarıçapı R1  13mm , koniklik oranı R2 / R1  0.5
dir. Helisin dik kesiti, bir kenarının uzunluğu a  2.3mm olan kare alınmıştır. Öncelikle,
konik helis problemi farklı eleman ağları için çözülmüş ve 200 eleman için elde edilen karışık
sonlu eleman yöntemi (SEM) ile SAP2000 sonuçları karşılaştırılmıştır. Tablo 3 de elde edilen
tüm sonuçlar verilmiştir. İlk altı mod değerlerinin verildiği Tablo 3 incelendiğinde, 1000
eleman için % farkların 0.1 mertebesinde olduğu görülmüştür. Şekil 3 de ilk iki mod (  1 ,
 2 ) için verilen yakınsama grafiğinden de, SAP2000 ile 1000 elemana göre elde edilen
sonuçların, iki düğüm noktalı eğrisel elemanı kullanan karışık sonlu eleman programımızla
200 elemana gelmeden elde edilebildiği ve yakınsamanın çok kısa sürede gerçekleştiği net bir
şekilde görülmektedir. İkinci bir karşılaştırma ise Yıldırım [6] ile yapılmıştır. Yıldırım,
çalışmasında bu problemin çözümünden elde ettiği ilk 10 mod değerini farklı koniklik
oranları ( R2 / R1 ) için grafik olarak vermiştir. Biz R2 / R1  0.5 koniklik değeri için hesap
yaptık, dolayısıyla Yıldırım’ın grafiğinden bu koniklik oranına karşı gelen ilk altı mod değeri
hassas bir şekilde okundu, SEM ve SAP2000 değerleri ile birlikte Tablo 4 de verildi. Elde
ettiğimiz sonuçların SAP2000 ve [6] ile uyumlu olduğu görüldü.
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400





SAP2000
SEM

390

380
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340
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Şekil 3:  1 ve  2 için yakınsama analizi.

Şekil 2: Konik helis problemi.

Tablo 3: Konik helis için yakınsama analizi ve SEM ile karşılaştırma.

Mod
1

50

SEM
100

200

50
eleman

eleman eleman eleman
348.40 348.47 348.47
381.44

2

397.67

398.78

398.84
413.98

3

444.22

451.69

452.12
478.02

4

458.19

464.84

465.22
489.31

5

659.17

659.81

659.82
719.00

6

722.13

727.56

727.35
768.66

%

9.5
3.8
5.7
5.2
9.0
5.7

SAP2000
250
%
500
eleman
eleman
349.97
399.86
453.22
466.36
662.64
730.23

0.4
0.3
0.2
0.3
0.4
0.4

349.02
399.44
452.53
465.72
660.91
729.05

%

0.2
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2

1000
eleman
348.77
399.29
452.34
465.56
660.44
728.69

%

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2

Tablo 4: SAP2000 ve [6] ile SEM sonuçlarının karşılaştırılması.
Mod
1
2
3
4
5

SEM
SAP2000
200 eleman 1000 eleman
348.47
348.77
398.84
399.29
452.12
452.34
465.22
465.56
659.82
660.44

[6]
%
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1

352.94
400.00
451.76
472.94
664.71

%
-1.3
-0.3
0.1
-1.7
-0.7
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6

727.35

728.69

-0.2 720.00

1.0

4.2.2 Kutu kesitli konik helis problemi
Bölüm 4.2.2 de ele aldığımız konik helis problemi dik kesitinin kutu olduğu kabul edilerek
ad  2 mm olmak üzere, 2t / ad  0.2 ve 2t / ad  0.6 oranları için tekrar çözülmüştür. Konik
helisin karışık SE çözümünde, kutu kesitin burulma eylemsizlik momenti (9) bağıntısı
kullanılarak hesaplanmıştır. Tablo 5 de, 1000 elemana göre elde edilen SAP2000 sonuçlar ve
200 eleman için elde edilen karışık SEM sonuçlarımız % olarak karşılaştırılmıştır. SAP2000
ile yaptığımız karşılaştırmadan, kesitin t et kalınlığı arttıkça % farkların arttığı görülmüştür.

Tablo 5: Kutu kesitli konik helisin doğal frekanslarının SAP2000 ile karşılaştırılması.

Mod

1
2
3
4
5
6

SEM
(200 eleman)

SAP2000
(1000 eleman)

2t / a

2t / a

0.2
385.68
443.67
501.29
515.95
730.81
807.20

0.6
325.57
373.49
422.89
435.19
616.66
680.65

0.2
362.99
442.95
492.81
507.45
690.75
794.58

%
5.9
0.2
1.7
1.6
5.5
1.6

0.6
283.84
370.82
404.89
418.05
542.67
652.99

%
12.8
0.7
4.3
3.9
12.0
4.1

Diğer bir karşılaştırma, kutu kesitin burulma eylemsizlik momenti için Lamancusa ve
Saravanos [16] de önerilen ve aşağıda verilen yaklaşık formülasyon kullanılarak yapılmıştır.

 t
I t  0.978 
a

 d


2


 t
  2.309 

 ad


 t
  1.826 

 ad





3


 ad4



(10)

Denklem (10) ya göre hesaplanan I t burulma eylemsizlik momenti SEM programımızda
kullanılarak 200 eleman için konik helis problemi çözülmüştür. Denklem (10) u kullanarak
elde edilen bu sonuçlar, Denklem (9) e göre elde edilenlerle karşılaştırılarak topluca Tablo 6
da verildi. Tablo 6 incelendiğinde, kalın cidarlı kesitlere yönelik bir formülasyon olması
nedeniyle et kalınlığı arttıkça farkların azaldığı hatta neredeyse üst üste düştüğü
görülmektedir.
Tablo 6: Kutu kesitli konik helisin doğal frekanslarının [16] ile karşılaştırılması.
SEM (200el)
Mod

I t  0.1405(a  a )
4
d

4
i


 t
I t  0.978 
a

 d



 t
  2.309 

 ad

2


 t
  1.826 

 ad





3


 ad4
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2t / a

1
2
3
4
5
6

0.2
385.68
443.67
501.29
515.95
730.81
807.20

0.6
325.57
373.49
422.89
435.19
616.66
680.65

2t / a

1.0
303.20
346.97
393.54
404.92
574.07
633.07

0.2
371.02
442.85
495.70
510.19
704.97
798.13

%
3.8
0.2
1.1
1.1
3.5
1.1

0.6
323.25
373.37
422.05
434.29
612.60
679.27

%
0.7
0.0
0.2
0.2
0.7
0.2

1.0
302.67
346.94
393.35
404.71
573.15
632.76

%
0.2
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, dik kesiti dairesel olmayan ince ve kalın cidarlı kutu kesitlerin burulma
eylemsizlik momentinin hesabı ve konik helis problemi üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Yapılanlar ve elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa:
 İnce ve kalın kutu kesitli konik helislerin dinamik analizi karışık sonlu eleman metodu
kullanılarak yapılmıştır.
 Helisel elemanların dinamik analizine ait sonlu eleman formülasyonu için, Gâteaux
türevini esas alan fonksiyonel kullanılmıştır. Bu fonksiyonel ilk olarak [2] de helislerin
statik analizi için kullanılmıştır.
 Daire dışındaki geometrilerin burulma rijitliğinin hesabı için Poisson denklemi
kullanılmış ve çözüm sonlu eleman ile yapılmıştır.
 Kare kesit için sonlu eleman ile hesaplanan burulma eylemsizlik momenti literatür ile
karşılaştırılmıştır.
 Kutu kesit için burulma eylemsizlik momenti sonlu eleman ile hesaplanmış ve
literatürde mevcut yaklaşık formüllere göre elde edilmiş sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
 Kare kesitli konik helisin dinamik analizi yapılmış, sonuçlar SAP2000 ve literatür ile
karşılaştırılmıştır.
 Kare kesit için SAP2000 de 1000 eleman ve bizim 200 eleman için elde ettiğimiz
sonuçlar karşılaştırıldığında, ilk altı mod için doğal frekanslardaki fark % 0.1
mertebesindedir.
 İnce ve kalın cidarlı kutu kesitli konik helis problemi çözülmüş, SAP2000 ile
karşılaştırılmıştır. İnce cidarlıdaki yakınsaklık, et kalınlığı arttıkça kaybolmuştur.
 Literatürde mevcut, burulma eylemsizlik momentini hesaplayan yaklaşık formüller
kullanılarak konik helis probleminin çözümü tekrarlanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Yaklaşık formüller kendi sınırları içinde uygun sonuçlar üretmiştir.
 Bu çalışmada kullanılan Poisson denkleminin sonlu eleman çözümü, ince ve kalın
cidarlı kutu kesitlerin hepsinde uygun sonuçlar vermiştir.
Teşekkür - Yazarlar, bu araştırmayı destekleyen İTÜ BAP birimine teşekkür ederler. Proje
No: 36130
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EŞYÖNSÜZ MİKRO YAPIYA SAHİP KALP DOKUSUNDAKİ BÜYÜMENİN
MODELLENMESİ ÜZERİNE
Serdar Göktepe1
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800, Ankara

ABSTRACT
This work is concerned with the generalized kinematic framework for finite growth in cardiac
tissue. For this purpose, the deformation gradient is multiplicatively decomposed into an
elastic part and a growth part. This naturally brings about an incompatible intermediate
growth configuration. While the direction of growth is dictated by the architecture of the
cardiac tissue, the amount of growth is determined by a scalar growth field whose evolution is
governed by a corresponding disease-dependent growth criterion function and its bounded
coefficient. Once the growth tensor is known, the elastic part of the deformation gradient,
which directly enters the orthotropic energy storage function, can be readily obtained and the
relevant stress tensor is determined through the Doyle-Ericksen formula.
Keywords: Biomechanics, Cardiac Mechanics, Growth, Hypertrophy
ÖZ
Bu çalışma eşyönsüz mikro yapıya sahip kalp dokusunda meydana gelen fizyolojik ve
patolojik büyümenin modellenmesi için geliştirilen genel bir kinematik yaklaşımı konu
almaktadır. Bu amaçla, şekil değiştirme gradyanı çarpımsal olarak elastik şekil değiştirme
gradyanı ve büyüme tensörlerine parçalanmıştır. Büyümenin yönü kalp dokusunun mikro
yapısı tarafından kontrol edilirken, büyümenin miktarı skalar büyüme değişkeni ile
belirlenmektedir. Bu büyüme değişkeninin zamanla değişimini de hipertrofinin tipine göre
değişen büyüme kriteri ve onun sınırlandırılmış çarpanı tarafından kontrol edilmektedir.
Büyüme tensörü elde edildikten sonra şekil değiştirme gradyanının elastik kısmı hesaplanır.
Bu tensör cinsinden ifade edilmiş olan serbest enerji fonksiyonundan Doyle-Ericksen formülü
yardımı ile Kirchhoff gerilme tensörü elde edilir.
Anahtar Kelimeler: Biyomekanik, Kalp Mekaniği, Büyüme, Hipertrofi
1. GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı eşyönsüz mikro yapıya sahip kalp dokusunda meydana gelen ve farklı
mekanizmalarla tetiklenen eksentrik ve konsantrik büyümenin modellenmesi için genel bir
kinematik yaklaşım geliştirmek ve geliştirilen bu kinematik denklemler için bünye
1
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denklemleri oluşturmaktır. Önerilen kinematik yaklaşımda; ilk olarak kristal malzemelerin
elastoplastik davranışının modellenmesinde kullanılan (bkz. [6], [8]) ve sonra Rodriguez ve
diğerleri [9] tarafından biyomalzemelerde büyümenin modellenmesinde kullanılan şekil
değiştirme gradyanı çarpımsal olarak elastik şekil değiştirme gradyanı ve büyüme tensörlerine
parçalanması yöntemi izlenmiştir. Bu parçalanmanın doğal sonucu olarak uyumsuz ara
büyüme konumu ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım atardamarların çeperlerindeki büyümenin
modellenmesinde [5], [7] ve kalp dokusundaki büyümenin modellenmesinde de [2], [3]
kullanılmıştır.
2. EŞYÖNSÜZ MİKRO YAPILI MALZEMELERDE BÜYÜMENİN KİNEMATİĞİ
Bu bölümde eşyönsüz mikro yapıya sahip malzemelerdeki büyümenin kinematik olarak
açıklanması için gerekli kavramlar tanımlanacak, büyüme problemi geometrik olarak ele
alınacaktır.
2.1 Geometri
Varsayalım ki B  R3 doğrusal olmayan şekil değiştirmeler gösterebilen katı bir cismin Öklit
uzayındaki referans (Lagrange) konumunu ve S  R3 de aynı cismin t anındaki güncel
(Euler) konumunu göstersin. Referans konumdaki malzeme noktalarının koordinatları X  B;
bu noktaların t anındaki uzaysal koordinatlarına x  S, doğrusal olmayan şekil değiştirme
fonksiyonu ile x = t(X) : B→S eşlenirler, Şekil 1. Buna göre şekil değiştirme (deformasyon)
gradyanı F = X t(X) : TXB  TxS iki konumun tanjant uzayları arasındaki eşlemeyi yapan
tanjant fonksiyonu olarak da düşünülebilir. Gradyan operatörü X [] malzeme koordinatlarına
X göre konumsal türevleri göstermektedir. Diğer yandan, şekil değiştirme gradyanının
determinantı J = det(F) > 0 ortamın referans ve güncel konumları arasındaki hacim eşleme
fonksiyonu olarak görev alır. Bunlara ek olarak, güncel manifold S yerel olarak x noktasının
Nx komşuluğunda uzaysal metrik tensörüne g sahiptir. Uzaysal metrik tensör g; genleme,
kayma, temel invaryantlar gibi şekil değiştirme büyüklüklerinin güncel (Euler) konumunda
hesaplanmasında kullanılacaktır.
2.2 Kalbin Mikro Yapısı
Kalbin mekanik davranışını birincil olarak kontrol eden kalp kasının (miyokard) mikro yapısı
konumsal olarak değişkenlik gösteren tabaka benzeri düzlemler şeklinde düzenlenmiş kas
liflerinden (miyofiber) oluşur, Şekil 2. Kalp dokusunun sahip olduğu bu eşyönsüz mikro yapı
nedeniyle, kalp kası ortotropik bir biyomalzeme olarak düşünülmektedir. Yöresel (lokal)
olarak bu ortotropik malzeme, birbirine dik olan f0  TXB ve s0  TXB birim vektörleri ile
tanımlanır. Şematik olarak Şekil 2’de de gösterildiği gibi f0  TXB ve s0  TXB birim
vektörleri; sırasıyla, kas lifi ve bunların içinde düzenli bir biçimde yer aldığı tabakaların
yönlerini temsil etmektedir.
Bunu takip eden kısımda, kalpte meydana gelen fizyolojik ve patolojik (hipertrofi)
büyümeleri etkin bir şekilde modellemek için kompakt bir kinematik formulasyon
sunulacaktır. Patolojik durumlar kalbin eksentrik (dilatasyon) ve konsantrik (çeper
kalınlaşması) biçimde büyümesini anlatırken, fizyolojik durum kalbin eşyönlü büyümesini
temsil eder. Tamamen matematiksel olarak, kalbin bu farklı büyüme şekilleri (2) denkleminde
tanımlanan büyüme tensörü Fg ve (17) denkleminde verilen büyüme kriterinin fonksiyonel
bağımlılığı ile birbirinden ayrılırlar. Bu üç farklı kalp büyüme olayını aynı kompakt kinematik
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çerçevede verebilmek için birbirine dik olan m0, n0  TXB birim vektörlerini kullanacağız.
Büyümenin tipine göre bu birim vektörler, f0 ve s0 birim vektörleri ile ayrı ayrı
eşleneceklerdir. Buna göre; eksentrik büyümede eşleme m0 =f0 ve n0 =s0 olurken, konsantrik
büyümede m0 =s0 ve n0 =f0 şeklinde olacaktır

Şekil 1: Kalbin üç boyutlu Öklit uzayındaki R3, t anındaki hareketi için tanımlı doğrusal
olmayan şekil değiştirme fonksiyonu t(X) ve şekil değiştirme gradyanının F = X t(X)
gösterimi. Yer değiştirme gradyanı F’nin çarpımsal olarak elastik deformasyon gradyanı Fe
ve büyüme tensörü Fg olmak üzere iki kısma parçalanması ile imgesel ve uyumsuz Bg ara
vektör uzayının oluşması.
2.3 Büyümenin Kinematiği
Kalbin büyük şekil değiştirmeler gösteren büyümesinin modellenmesi için önerilen kinematik
yaklaşımda yer değiştirme gradyanı F çarpımsal olarak elastik deformasyon gradyanı Fe ve
büyüme tensörüne Fg olmak üzere iki kısma parçalanır.
F = Fe Fg

(1)

Doğrusal olmayan plastisite teorisinin çarpımsal kinematiğinde olduğu gibi, (1)
denklemindeki parçalanma imgesel ve uyumsuz bir ara vektör uzayının varlığını işaret eder.
Ancak, toplam şekil değiştirme gradyanın F aksine, ne Fe ne de Fg herhangi bir doğrusal
olmayan şekil değiştirme fonksiyonunun gradyanı ile ilişkilidir. Bu çalışmada önerilen
formulasyonda büyüme tensörü için aşağıdaki gösterimi kullanacağız.
Fg =  1 +  m0  m0

(2)

Burada (g) ve (g) çarpanları büyüme değişkenine g bağlı skalar fonksiyonlardır.
Yukarıda da belirtildiği üzere, genellenmiş birim vektör m0 kalbin büyüme tipine bağlı olarak
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kalbin ortotropik mikro yapısını yansıtan f0, s0 birim vektörlerinden birine karşılık
gelmektedir. Büyüme tensörünün tersini alırsak

Şekil 2: Kalp kasının ortotropik mikro yapısı. Birbirine dik birim vektörler f0 ve s0; sırasıyla,
kas lifi ve bunların içinde düzenlendiği tabakaların yönlerini referans konumda
göstermektedirler. Bu iki birim vektöre dik olan üçüncü yön n0 bu vektörlerin normallenmiş
vektör çarpımı n0 = (f0  s0)/| f0  s0 | ile elde edilir.
Fg-1 = -1 1 + -2 / (1+-1) m0  m0

(3)

ifadesini elde ederiz. Buna göre elastik deformasyon gradyanı da aşağıdaki gibi ifade
edilebilir.
Fe = -1 F + -2 / (1+-1) m  m0

(4)

Bu denklemdeki m vektörü m= F m0 şeklinde tanımlanmakta, benzer şekilde elastik olarak
şekil değiştirmiş yönler
me= Fe m0 =(+)-1m ve ne= Fe n0 =-1n

(5)

olarak verilmektedir. Burada n vektörü de n= Fn0 olarak tanımlanmaktadır. Malzemenin
mikro yapısını temsil eden vektörlerin şekil değiştirmiş yönlerini tanımladıktan sonra şekil
değiştirmiş yapısal tensörler ve elastik yapısal tensörler; sırasıyla,
M= m  m,

N= n  n,

ve

K= sym(m  n),

(6)

Ke= sym(me  ne),

(7)

ve
Me= me  me, Ne= ne  ne, ve

ifadeleri ile tanımlanmaktadırlar. Buradaki simetri operatörü sym() = 0.5 (  + []T ) tensör
değişkenini kendisinin simetrik kısmına eşler. Yukarıdaki tanımlar (6,7) ışığında, aşağıdaki
denklikler yazılabilir.
Me= (+)-2M,

Ne= -2N

ve

Ke= (2+)-1K

(8)

Buna göre elastik Finger şekil değiştirme tensörü
be = Fe G-1FeT = -2 (b-M) + Me

(9)

olarak elde edilir. Elastik Finger şekil değiştirme tensörü ve elastik yapısal tensörler (7) elde
edildikten sonra eldeki ortotropik malzemenin Helmholtz serbest enerji fonksiyounun
değişkenlerini oluşturacak temel elastik invaryantlar
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I1= g: be,

Je= det(Fe),

I4m= g: me,

I4n= g: ne
e

olarak tanımlanmaktadır. Burada elastik Jakobyen J = J J
det(Fg)= 2 (+) ifadeleri ile tanımlıdır.

ve
g−1

I4k= g: Ke

(10)

ve büyüme Jakobyeni Jg=

3. BÜNYE DENKLEMLERİ
Kalp dokusunun sıkıştırılabilirliğini ve bundan da daha önemli olarak kalbin büyümesi
sırasındaki hacim değişimlerini dikkate alabilmek için Holzapfel ve Ogden [4] tarafından,
tamamen sıkıştırılamaz ortotropik malzemeler için geliştirilmiş olan modeli genişleteceğiz.
Bunun için toplamsal olarak; tamamen hacimsel ve eşyönlü U ve eşyönsüz  olarak iki kısma
ayrılmış, aşağıdaki denklemde verilen serbest enerji fonksiyonunu kullanacağız.
W = U(Je) + (I1, I4m, I4n, I4k)

(11)

Burada hacimsel kısım sadece elastik şekil değiştirme gradyanının determinantına Je bağlı
iken ikinci kısım hem izotropik hem de anizotropik energy tutma mekanizmalarını (10)
denkleminde verilen invaryantlar yardımı ile bünyesinde barındırır. Serbest enerji
fonksiyonunun hacimsel kısmı
U(Je) =  (Je – ln(Je) - 1)

(12)

denklemi ile tanımlı olsun. Burada  hacimsel modülü göstermektedir. Serbest enerji
fonksiyonunun eşyönsüz  kısmı [4] ise
(I1, I4m, I4n, I4k) = (a/2b)exp[b(I1-3)] + (am/2bm){exp[bm (I4m-1)2]-1}
+ (an/2bn){exp[bn (I4n-1)2]-1} + (ak/2bk){exp[bk (I4k)2]-1}

(13)

fonksiyonu ile ifade edilmektedir. Bu kısım, hacim modülüne ek olarak sekiz malzeme
parametresi a, b, am, bm, an, bn, ak, bk içermektedir. Euler konumunda, Kirchhoff gerilme
tensörü Doyle-Ericksen formülü [1] ile elde edilir.

 = 2gW = u +i

burada

u=2gW= Jep g-1

ve

i=2g

(14)

Eldeki model (13) için Kirchhoff gerilme tensörünün eşyönsüz kısmı

i = 21 be + 24m Me + 24n Ne + 24k Ke

(15)

halini alır. Buradaki şekil değiştirmeye bağlı olan çarpanlar 1, 4m, 4n ve 4k enerji
denklemi (13) ile tutarlı şekilde, invaryantlar cinsinden
1 =/I1 = (a/2) exp[b(I1 - 3)],
4m =/I4m = am (I4m -1) exp[bm (I4m - 1)2],
4n =/I4n = an (I4n -1) exp[bn (I4n - 1)2],
4k =/I4k = an I4k exp[bk (I4k )2]

(16)

şeklinde ifade edilmektedirler. Yöresel gerilim durumunun (14) hesabı, iç alan olarak modele
giren skalar büyüme değişkeninin g değerinin bilinmesini gerektirir. Bunun için
dg/dt = k(g) 

(17)

bünye denklemi; skalar büyüme değişkeninin g zamana bağlı değişimini tanımlamaktadır.
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Buradaki k(g) fonksiyonu


k(g) = -1[ (max -g) / (max - 1) ]

(18)

büyümenin sınırlılığını sağlamakta ve büyümenin hızını kontrol etmekte iken, diğer fonksiyon
 büyümenin tetiklenmesi kriterini belirlemektedir. Buna göre, büyüme sadece  > 0 durumu
için artmaktadır. Büyüme kriteri , farklı fizyolojik ve patolojik¸ şartlar nedeni ile ortaya
çıkan kalbin farklı büyüme tiplerini modellemede anahtar rol oynar. Sözgelimi, kalp çeperinin
kalınlaşması kan basıncının yüksek olması ile açıklanmaktadır. Bu nedenle, konsantrik
büyüme için büyüme kriteri gerilme tensörünün fonksiyonu  () olarak modellenebilir. Buna
karşılık kalbin aşırı genlemesi sonucu ortaya çıkan dilatasyon, elastik gerinimin e = (I4m)0.5
bir fonksiyonu olarak  (e) şeklinde modellenebilir. Aşağıdaki denklemler bu durumlara
birer örnek oluşturmaktadırlar.

 () = tr() - pcrt

ve

 (e) = e - crt.

(19)

Kalpte meydana gelen üç farklı büyüme için farklı büyüme tensörü Fg ve büyüme kriteri 
ifadeleri Tablo 1’de özetlenmektedir.
Tablo 1: Fizyolojik ve patolojik kalp büyümesi için üç örnek

4. SONUÇ
Bu çalışmada eşyönsüz mikro yapıya sahip kalp dokusunda meydana gelen, farklı tetikleme
mekanizmaları ile kontrol edilen eksentrik ve konsantrik büyümenin modellenmesi için genel
bir kinematik yaklaşım geliştirilmiş, ilgili bünye denklemleri ile desteklenmiştir. Geliştirilen
bu kinematik yaklaşım, modüler yapısı nedeni ile damarlar, deri, tümör vb. eşyönsüz mikro
yapıya sahip diğer biyolojik dokularda meydana gelen büyüme olayını modellemek için de
temel oluşturmaktadır. Özellikle sayısal benzetimler için geliştirilmesi gereken malzeme
kodları düşünüldüğünde; eldeki modüler yapı ile bir doku için geliştirilen bir sayısal benzetim
programı küçük değişikliklerle diğer dokulardaki büyümenin sayısal benzetiminde
kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır.
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BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM VE YAPI YÜKSEKLİĞİNİN
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ÖZET
Yüksek yapılar ilk olarak dini ve anıtsal yapılarla başlamış, gelişen teknoloji ile bugünkü
şeklini almıştır. Yüksek yapılar, özellikle nüfusun yoğun olduğu, dolayısıyla küçük alanlar
üzerinde mümkün olduğunca daha fazla konut ve işyerinin konumlandırıldığı büyük kent
merkezlerinde zorunlu çözümlerdir. Yüksek yapı inşasının ilerleyen yıllarda daha da artacağı
görülmektedir. Yüksek yapılar, yapı tasarımında yatay yüklerin düşey yüklerden etkin olduğu
ve dayanım, yer değiştirme ve işletme ölçütlerine göre tasarlanan yapılar olarak
tanımlanabilir. Yatay yüklerin etkinliğinden dolayı, yapıdaki taşıyıcı sistem seçimi ve
yerleşimi çok önemlidir. Yapı taşıyıcı sistemi yapı davranışını etkileyen önemli faktördür. Bu
çalışmada, farklı yapı taşıyıcı sistemlerinin farklı yapı yüksekliklerinde yapının davranışına
etkisi incelenecektir.
ABSTRACT
Religious and monumental architecture was first started in high structures, with the growing
technology of today has taken shape. High structures, especially in densely populated, so as
much as possible on the smaller areas are located in large urban centers and the establishment
required more housing solutions. The construction of high rise building is seen to increase in
the coming years. High structures, building design, horizontal loads and withstand the vertical
loads to be effective, relocation and operation of structures designed according to the criteria
defined. Due to the effectiveness of horizontal loads, structural load bearing system selection
and placement of structures is very important. load bearing system is the important factor
affecting the behavior of structure. In this study, the effect of different load bearing system
systems studied the behavior of the structure of different heights.
1. GİRİŞ
İnsanoğlunun, yüksek yapılar inşa etme arzusu ilk çağlardan beri artarak devam etmektedir.
Yapıların gelişimine bakılacak olursa yüksek yapı yapmak saygınlık sebebi olmuştur. İlk akla
gelen eski yüksek yapılar olarak Mısır Piramitleri, Maya Tapınakları, Babil Kulesi ve Kutup
Minar ilk akla gelen örneklerdir. Bu yapılar yığma olarak yapılmış ve kullanım amaçlarına
ihtiyaç olmaktan çok anıt özelliğindeki yapılardır. Günümüzde ise rekabet ve prestij yüksek
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yapı inşasının etkileyen en önemli faktördür. Ayrıca, tüm dünyada kentlerdeki arazi fiyatları
ve nüfus yoğunluğun artışı yüksek yapıların sayılarının artmasına sebep olmaktadır.
Yapılara, kat yükseklikleri veya toplam yüksekliğini esas alarak yüksek olarak nitelendirmek
yanlış bir yaklaşımdır. Örneğin, çok katlı yapıların sayısın az olduğu bir kentte sekiz katlı bir
yapı yüksek olarak nitelendirilecekken yüksek yapıların çok olduğu bir metropol kentte ise 20
katlı bir yapı yüksek olarak nitelendirilemeyebilir. Yüksek yapı tanımı, konuma, zamana ve
kişiye göre değişiklik göstermektedir. İnşaat mühendisliği açısından yüksek yapı kavramı ise
yapı tasarımında yatay yüklerin düşey yüklerden etkin olduğu ve dayanım, yer değiştirme ve
işletme ölçütlerine göre tasarlanan yapılar olarak tanımlanabilir. Yatay yüklerin etkinliğinden
dolayı, yapıdaki taşıyıcı sistem seçimi ve yerleşimi çok önemlidir.
Son yıllardaki, yeni taşıyıcı çeşitlerini geliştirilmesi, yapı malzemelerindeki gelişmeler, yeni
yapım tekniklerinin geliştirilmesi ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler yüksek yapıları
temelden çatıya değiştirmiştir. 60’lı yıllara kadar yüksek yapılarda malzeme olarak çelik
tercih edilirken, günümüzde betonarme ve karma sistemlerde uygulanmakladır [1].
Bu bildiride; yüksek yapılardaki taşıyıcı sistemlerden bahsedilmiş ve farklı betonarme taşıyıcı
sistemler ve farklı kat yüksekliklerindeki bina tipi yapılardaki çeşitli yükler altındaki davranışı
incelenecektir.
2. YÜKSEK YAPI TASARIMI
Yüksek yapıların tasarımında çok farklı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar, yapıya
etkiyen yüklerle ilgili olarak malzeme ve taşıyıcı sistem seçimi ile ilgilidir. Yapı
yüksekliğinin artması, yapı elemanlarına gelen yükleri arttırmaktadır. Yapı elemanlarının
kesitleri fazla zorlanmakta ve ölçüleri ekonomik olmaktan çıkmaktadır.
Taşıyıcı sistem seçiminde yapıya etki eden düşey ve yatay yükler dikkate alınmaktadır. Sabit
ve hareketli yükler düşey yükler sınıfındadır. Sabit yükler yapıya sürekli olarak etkiyen
yüklerdir. Hareketli yükler ise konum ve büyüklükleri yapının kullanım amacına göre değişen
yüklerdir. Yatay yükler ise yüksek yapı tasarımında dikkate alınması gereken rüzgar ve
deprem yükleridir. Yapı yüksekliği arttıkça yatay yüklerin etkisi hızla artmaktadır [2].
2.1 Yüksek Yapılarda Kullanılan Malzemeler
Yüksek yapı tasarımında malzeme seçiminde öncelikle malzemenin avantaj ve dezavantajları
değerlendirilmelidir. Kullanılan malzemeler açısından, betonarme, çelik ve kompozit (karma)
yüksek yapılar olarak sınıflandırılabilir.
Betonarme yüksek yapılar, beton malzemesinin ekonomi, işlev, kolay şekil alabilme ve
zamanla ortaya çıkabilecek bozulmalara dirençli olması dolayısıyla sıklıkla tercih
edilmektedir.
Çelik yüksek yapılar, 1800’lü yıllarda kullanılmaya başlayan çelik malzemesi günümüzde
sıklıkla kullanılmaktadır. İnşaat süresinin kısalığı, geniş açıklıkların kolaylıkla geçilebilmesi,
projede yapılabilecek onarımlara imkan vermesi ve yapı ağırlığının az oluşu nedeniyle yatay
yüklerden daha az etkilenmesi ve inşaat sürecindeki hava şartlarından fazla etkilenmemesi
malzeme olarak çeliğin tercih sebepleridir.
Karma yüksek yapılar, beton ve çelik malzemenin bir arada kullanıldığı karma yapılardır.
Çeliğin hızlı yapım süreci ve mukavemeti, betonun ekonomik oluşu ve yangına karşı direnci
dolayısıyla karma yapılar son yıllarda yaygın bir şekilde tercih edilmektedir [3]
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2.2 Yüksek Yapılarda Kullanılan Taşıyıcı Sistemler
Yüksek yapılarda taşıyıcı sistemlerde seçilen malzeme yapı yüksekliği, kat adedi ise yapının
işlevine göre çeşitlilik gösterir [3]. Yüksek yapılara etkiyen yatay ve düşey yükleri taşıyan
taşıyıcı sistem tipleri
 Çerçeve sistem, kolon ve kirişlerin rijit olarak birbirine bağlanmasıyla oluşan
sistemlerdir.
 Perde duvarlı sistem, yapı içinde yapılacak sabit bölmeler düşey ve yatay yüklere karşı
koyacak şekilde düzenlenerek perde duvarlardan oluşturulan sistemlerdir.
 Çerçeve ve perde duvarlı sistem, perde ve çerçeve sistemlerin birlikte kullanıldığı
sistemlerdir.
 Çekirdekli sistem, yatay yüklere karşı zeminden konsol olarak çıkan büyük kirişli
sistemlerdir.
 Tübüler sistem, yapı çevresinde sık aralıkla kullanılan kolonlarla oluşturulan
sistemlerdir.
3. SAYISAL ÖRNEK
Sayısal uygulama için, Şekil 1 ve 2’de görülen iki farklı kalıp planı, 10, 20 ve 40 katlı olarak
üç farklı kat adedinde modellenmiştir. Her iki kalıp planı da 30m×30m olacak şekilde 3m kat
yüksekliğinde teşkil edilmiştir. Taşıyıcı elemanlardan kirişler 40/60, döşemeler ise 15 cm
olarak belirlenmiş ve bütün katlar boyunca sabit alınmıştır. Kolon ve perde boyutları ise, kalıp
içinde kolon ve perde elemanların alanları toplamı, kalıp planı toplam alanın %1,%2 ve %4
olacak şekilde seçilmiştir. Malzeme olarak C25 beton ve S420 çelik sınıfı esas alınmıştır.
Bütün katlarda hareketli yük q=2.5 kN/m2, kaplama yükü ise g=1.5 kN/m2 alınarak hesap
yapılmıştır. Oluşturulan tüm modeller, Amerika ve Avrupa şartnamelerine göre
değerlendirlmiştir. Amerikan şartnamesi olarak Internetional Building Code (IBC) [4],
Avrupa şartnamesi olarak Eurocode 8 (EC8)’e [5] göre sonuçlar sunulmuştur.

Şekil 1. İncelenen 1. Kalıp planı
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Şekil 2. İncelenen 2. Kalıp planı

Şekil 3. İncelenen 2. Kalıp planı
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Tablo 1. %1 kolon ve perde alanı için yapının kat sayısına göre periyotları
Periyot (sn) %1

Tip 1

Tip 2

Tip 3

10 Katlı

1.584

0.901

1.099

20 Katlı

2.783

2.029

2.503

40 Katlı

5.500

5.324

5.712

Tablo 2. %2 kolon ve perde alanı için yapının kat sayısına göre periyotları
Periyot (sn) %1

Tip 1

Tip 2

Tip 3

10 Katlı

1.584

0.901

1.099

20 Katlı

2.783

2.029

2.503

40 Katlı

5.500

5.324

5.712

Tablo 3. %4 kolon ve perde alanı için yapının kat sayısına göre periyotları
Periyot (sn) %1

Tip 1

Tip 2

Tip 3

10 Katlı

1.584

0.901

1.099

20 Katlı

2.783

2.029

2.503

40 Katlı

5.500

5.324

5.712

Tablo 4. %1 kolon ve perde alanı için yapının kat sayısına göre IBC ve EU8 göre maksimum
yer değiştirmeler
Mak. Dep. (cm)

IBC

Eurocode

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 1

Tip 2

Tip 3

10 Katlı

2.861

1.584

2.135

5.925

3.514

4.860

20 Katlı

9.871

6.783

9.638

21.520

15.191

21.996

40 Katlı

43.553 47.011 50.133 97.101 108.102 113.956

Tablo 5. %2 kolon ve perde alanı için yapının kat sayısına göre IBC ve EU8 göre maksimum
yer değiştirmeler
Mak. Dep. (cm)

IBC

Eurocode

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 1

Tip 2

Tip 3

10 Katlı

1.912

1.227

4.406

4.296

2.680

3.342

20 Katlı

6.715

3.734

4.704

14.607

8.060

10.056

40 Katlı

29.209 23.895 24.470 65.138 54.745 55.538
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Tablo 6. %4 kolon ve perde alanı için yapının kat sayısına göre IBC ve EU8 göre maksimum
yer değiştirmeler
Mak. Dep. (cm)

IBC

Eurocode

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 1

Tip 2

Tip 3

10 Katlı

1.870

1.140

1.385

4.201

2.477

3.053

20 Katlı

6.329

3.184

3.978

13.762

6.812

8.592

40 Katlı

26.872 18.851 20.425 59.861 43.082 46.310
4. SONUÇLAR

10, 20 ve 40 katlı üç adet yapı için perde ve kolon alanları toplam kat alanının %1, %2 ve %4
olacak şekilde seçilerek dinamik analizleri yapılmıştır. Tip 2 olarak belirtilen tüp perde ile
teşkil edilen kalıp planının her üç dağılımda da en düşük periyot değerlerine sahip olduğu
görülmüştür. Ayrıca, dinamik analizi yapılan her model için seçilen iki farklı şartnameye göre
deprem yükleri hesabı ve analizi yapılmıştır. Hesaplar yapılırken şartnamelerdeki farklılıklar
mümkün olduğunca yakın durumlar seçilmeye çalışılarak maksimum yer değiştirmeler
hesaplanmıştır. EC8 şartnamesinde IBC şartnamesine göre daha yüksek taban kesme kuvveti
hesaplanmıştır. Değerlendirilen her üç kalıp planı için tüp perde ve kolonlarla teşkil edilen
kalıp planı en düşük yer değiştirme değerlerine sahiptir.
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
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BETONUN KIRILMA MEKANİĞİNDE ÇENTİKLİ KÜP YARMA
NUMUNELERİNİN UYGULAMA POTANSİYELİ
Ragıp İnce, Kürşat Esat Alyamaç
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ

ABSTRACT
To analyze a concrete structure according to fracture mechanics, its fracture parameters are
needed to be determined at first. Many non-linear fracture models have been proposed by
design codes and investigators to determine fracture parameters of concrete. These models
can be classified as the cohesive crack models and the effective crack models. Although the
notched beam specimens have been commonly used in concrete fracture, there have been
some the advantages of the cubical/cylindrical specimens such as compactness and lightness.
The notched splitting-cube specimens have only been investigated for the cohesive crack
models, while the splitting-cylinder specimens have commonly been studied for the fracture
approaches based on both the effective crack and the cohesive crack. In this study, the
splitting-cube specimens were analyzed for fracture models based on the effective crack. To
investigate how well the split-cube tests would simulate the fracture behavior of concrete, one
series experimental study on cubical and beam specimens was performed. The test results
were analyzed according to two most popular elastic crack models: two-parameter model and
size effect model. The results of the split-cube tests look viable and very promising.
ÖZET
Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için ilk önce kullanılan
malzemenin kırılma parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Betonun kırılma parametrelerini
belirlemek için şartnameler ve araştırmacılar tarafından birçok lineer olmayan kırılma
mekaniği modelleri önerilmektedir. Bu modeller kohezif ve eşdeğer elastik çatlak
yaklaşımları olarak sınıflandırılmaktadır. Betonun kırılma mekaniğinde kiriş numuneler
yaygın olarak kullanılmakla birlikte küp ve silindir numunelerin taşınabilirlik ve hafiflik
açısından bazı avantajlara sahiptir. Bu çalışmada küp yarma deneyi kullanılarak eşdeğer
elastik çatlak yaklaşımlarına göre (İki Parametreli Model ve Boyut Etkisi Modeli) betonun
kırılma parametrelerinin nasıl tayin edileceği ve uygulama potansiyeli deneysel olarak
tartışılmıştır.
1. GİRİŞ
Beton ve betonarme yapıların göçme analizi için birçok lineer ve lineer olmayan yaklaşımlar
kullanılmaktadır. Ancak özellikle sismik yüklemelere maruz beton/betonarme yapılarda
göçme meydana gelmeden taşıyıcı sistemlerde yerelleşen çatlak veya çatlaklar oluşabilmekte
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ve malzeme yumuşama adı verilen mukavemet kaybına uğrayabilmektedir. Çatlamış bir yapı,
ancak kırılma mekaniği prensipleri kullanılarak gerçekçi bir şekilde analiz edilebilir.
Kırılma mekaniği temelde, malzemede var olan çentik, çatlak ve boşluk gibi gerilme
yoğunluğunu arttıran kusurları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen hasarları inceler. İlk
olarak Griffith [1] tarafından temeli atılan Lineer Elastik Kırılma Mekaniği (LEKM) teorisi,
1960’lı yılların başında Kaplan [2] tarafından betona uygulanmıştır. Ancak daha sonra yapılan
deneysel çalışmalar, LEKM kanunlarının beton için yetersiz olduğunu göstermiştir [3]. Bu
amaçla birçok araştırmacı tarafından teknolojik ve nümerik alanlardaki gelişmelere paralel
olarak, lineer olmayan kırılma mekaniği yaklaşımları geliştirilmiştir [4-9].
Bu yaklaşımlar temelde, çatlamış bir beton kesitte gerilme transferini mümkün kılan, kırılma
süreci bölgesinin varlığını dikkate alırlar. Yapı şartnameleri ve LEKM tarafından ihmal edilen
bu bölge, metallerde plastik bölgenin yanında çok küçük olmasına karşın, betonda 100
mm’nin üzerinde değerler alarak büyük yer işgal ederler [4]. Diğer taraftan bu bölgedeki
gerilmeler, metallerdeki plastik bölgeden farklı olarak sabit kalmayıp azalmaktadır (Şekil 1).
Bu davranışı karakterize etmek için LEKM nin aksine lineer olmayan kırılma mekaniği
yaklaşımları betonu modellemek için en az iki parametre kullanırlar.
Betonun kırılma modelleri kohezif çatlak modelleri (Fiktif Çatlak Modeli [4], Çatlak Bant
Modeli [5]) ve eşdeğer elastik çatlak yaklaşımları (İki Parametreli Model [6], Efektif Çatlak
Modeli [7], Boyut Etkisi Modeli [8] ve Çift-K Modeli [9]) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Şekil 1 de görüldüğü gibi, kohezif çatlak yaklaşımları, kırılma süreci bölgesini çatlak ucunda
azalan ve çatlağa basınç yapan bir gerilme bloğu ile modellerken, eşdeğer elastik çatlak
yaklaşımları efektif bir çatlak uzunluğu kullanarak modellemektedir.
Betonun kırılma mekaniğinde kiriş numuneler yaygın olarak kullanılmakla birlikte küp ve son
zamanlarda betonun kırılma mekaniğinde küp/silindir numunelerin kullanımı taşınabilirlik ve
hafiflik dikkate alınarak artmıştır. Bu çalışmada küp yarma deneyi kullanılarak, betonun
kırılma mekaniğinde popüler iki metot olan İki Parametreli Model ve Boyut Etkisi Modeline
göre betonun kırılma parametrelerinin nasıl tayin edileceği tartışılmıştır. Sonuç olarak küpyarma numunelerinin kiriş ve silindir yarma numunelerine olan üstünlükleri uygulama
potansiyeli tartışılmıştır.

makro
çatlak

kohezif
çatlak

makro
çatlak

KI =0

a0
ac

CTODc

a0

y

KI = KIc

x
CTOD=CTODc

a c : efektif çatlak

Kohezif çatlak modelleri

Eşdeğer elastik çatlak modelleri

Şekil 1. Betonda kullanılan lineer olmayan modeller
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2. KIRILMA PARAMETRELERİNİN TAYİNİNDE SİLİNDİR/KÜP NUMUNELERİN
KULLANIMI
Beton bir yapıyı kırılma mekaniğine göre analiz edebilmek için ilk önce kullanılan
malzemenin kırılma parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Betonun kırılma parametrelerinin
tayininde yaygın olarak çentikli üç noktalı eğilme numuneleri kullanılmaktadır. Bunun en
büyük sebebi belki de kirişlerin metallerde standart deney numunesi olarak yaygın
kullanımıdır. Bununla birlikte son zamanlarda yarma tipi numunelerin betonun kırılma
malzeme parametrelerinin tayininde kullanılması üzerine birçok çalışma yapılmıştır [10-16].
Çentikli küp ve silindir numuneler bazı avantajlara sahiptir:
 Bu tip numuneler, kompakt ve hafiftir. Bu sebeple bu numuneler boyut etkisi
çalışmalarında büyük avantaj sağlar.
 Bu tip numunelerin kalıpları, mukavemet tayininde kullanılan numune kalıplarıyla
aynı olduğundan şantiyede kullanımı kolaydır.
 Kirişlerin aksine kırılma parametrelerinin hesabında numune ağırlığı ihmal
edilebilecek seviyededir.
 Bu numuneler ile mevcut bir yapının kırılma mekaniğine göre analiz etmek karot alımı
ile mümkün olmaktadır.
Betonun kırılma mekaniğinde, küp ve silindir üzerine yapılan deneyler: 1) Kama-Yarma ve 2)
Yarmada-çekme olmak üzere iki kategoride incelenmektedir. Kama-Yarma deneyleri ilk
olarak kohezif çatlak modelleri için geliştirilmiş olmakla birlikte, efektif çatlak yaklaşımları
içinde kullanımı mümkün olabilmektedir.
Şekil 2 de görüldüğü gibi yarmada-çekme numuneleri, genellikle beton teknolojisinde
betonun çekme dayanımını endirekt olarak tayininde kullanılır. İlk olarak 1949 da Carneiro ve
Barcellos [17] tarafından silindir yarma deneyi çekme mukavemetinin tayini için önerilmiş
ardından 1961 de Nilsson [18] tarafından küp numuneler kullanılmaya başlanmıştır. Bununla
birlikte 20 yılı aşkın bir sürede yarmada-çekme numuneleri betonun kırılma mekaniğinde
kullanılmaktadır.

Pc

h

Küp

P

Diyagonal küp

Silindir
a)

Nc

P=2  t


2t

d
2a

Gerilme
Dağılımı
b)

c)

Şekil 2. Yarmada-çekme deneyi
Merkezi çatlağa sahip çentikli küp ve silindir yarmada-çekme numuneleri betonun kırılma
mekaniğinde kohezif çatlak modelleri için Modeer [10] ve Rocco v.d. [12] tarafından
incelenmiştir. Efektif çatlak modelleri için silindir numuneler ilk olarak Tang v.d. [13]
271
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

İnce ve Alyamaç

tarafından incelenmiş ve Tang [14] tarafından silindir numuneler için temel LEKM formülleri
ortaya konmuştur. İnce [15, 16] ilk önce küp numuneler ve ardından diyagonal küp numuneler
için LEKM formüllerini geliştirmiştir. Bu çalışmalarda sırasıyla küp numune deneylerinin
silindir numunelere göre daha stabil ve diyagonal küp numunelerinin ise boyut etkisi
çalışmalarında büyük avantaj sağlayacağı vurgulanmıştır.
Silindir/küp numunelerde nominal dayanım aşağıdaki formülle hesaplanabilir [19]:

 Nc 

2 Pc
 bh

(1)

Burada Pc, numunenin göçme yükü, b numune boyu ve h numunenin karakteristik boyutu
(silindir numunede çap). İfade (1) tekil yüklemeler için geçerlidir. Bununla birlikte Şekil 2 ve
Şekil 3 ten görüldüğü gibi uygulamada çentikli-yarma numunelerine yük belirli genişlikte bir
şerit üzerinden uygulanır. Ve bu yükleme durumu nominal dayanımın değerini
değiştirmektedir.  yarmada-çekme numunelerinde yük uygulama şerit genişliğinin numune
boyutuna oranı olmak (Şekil 2 de =2t/h=t/d) üzere maksimum gerilme silindir, küp (veya
kare kesitli prizma) ve diyagonal küp (veya diyagonal düzlemde yüklü kare kesitli prizma)
numuneler için sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir [14, 12, 16]:

 max 

2P
1  2
 bh





3

 max 

2P 
1  2
 bh 



 max 

2P 
1

 bh  0.931  38.931 4.778



(2)

2

5

3

 0.0115


(3)




(4)

P

y

Modellenen
Kısım

x

2a

h=2d

CMOD
2t
b
Şekil. 3. Küp yarma numunesinin geometrisi
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İfade (2) analitik olup [14], İfade (3) sonlu elemanlar yöntemi [12] ve İfade (4) sınır eleman
yöntemi [16] kullanılarak geliştirilmiştir. Çentikli yarma numunelerinde gerilme şiddet
çarpanı aşağıda tanımlanan denklemle belirlenebilir [13-16]:
K I   N  aY  ,  

(5)

Burada a Şekil 3 te görüldüğü gibi yarmada çekme numuneleri merkezi çatlak içerdiğinden
çentiğin yarı boyu, Y() yükleme tipine ve geometriye bağlı şekil faktörüdür. Silindir ve
küp numuneler için şekil faktörü aşağıdaki ifadeden hesaplanabilir [14, 15]:
Y  ,    A0    A1    A2   2  A3   3

(6)

Küp numuneler için Ai katsayıları farklı  değerleri için Tablo 1 de verilmiştir. Ara değerler
için enterpolasyon yapılabilir. Bu değerler sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak J-integrali
metoduyla elde edilmiştir [15].
Tablo 1. Küp numuneler için Ai and Bi sabitleri [15]

=t/d
Sabitler

0

0.067

0.1

0.133

0.167

0.2

A0

0.986

0.981

0.974

0.964

0.951

0.935

A1

0.071

0.039

0.007

-0.037

-0.079

-0.118

A2

0.979

1.097

1.218

1.371

1.514

1.638

A3

0.252

0.041

-0.188

-0.479

-0.778

-1.068

B0

1.254

1.245

1.235

1.221

1.202

1.180

B1

0.116

0.101

0.085

0.062

0.040

0.014

B2

1.125

1.173

1.225

1.298

1.363

1.436

B3

1.156

1.053

0.932

0.771

0.598

0.407

Kırılma parametrelerinin hesabında kullanılan diğer önemli büyüklük Şekil 3 te tanımlanan
çatlak ağzı açılımı deplasmanı değeridir. Çentikli yarmada-çekme numuneleri için bu değer
aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
CMOD 

 Na
E

V1  ,  

(7)

Burada E’ malzemenin elastisite modülü ve V1() yükleme tipine ve geometriye bağlı bir
fonksiyondur. Silindir ve küp numuneler için bu fonksiyon aşağıdaki ifadeden hesaplanabilir
[14, 15]:
V1  ,    B0    B1    B2   2  B3   3

(8)

Küp numuneler için Bi katsayıları farklı  değerleri için Tablo 1 de verilmiştir. Ara değerler
için enterpolasyon yapılabilir. Bu değerler sonlu elemanlar yöntemi ve regrasyon analizi ile
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elde edilmiştir [15]. Diğer önemli lineer elastik kırılma mekaniği (LEKM) bağıntısı çatlak ucu
açılımı değeri tüm b değerleri için aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
2
 y  y 2 
COD( y )
y

 1    2.067  0.425     
CMOD
 a
 a  a  

(9)

Burada y değeri Şekil 3 ten görüldüğü gibi numune geometrik merkezinden düşey yönde
açılım değerinin hesaplandığı mesafedir. Yukarıda verilen LEKM bağıntıları =a/d≤0.6 için
geçerlidir. Regresyon analizinden elde edilen İfade (6) ve İfade (8) in sonlu elemanlar
sonuçlarına göre rölatif hatası sırasıyla % 0.3 ve % 0.1 dir. Bununla beraber İfade (9) sonlu
elemanlar sonuçlarına göre belirlilik katsayısı R2=0.99911 dir [15].
3. DENEYSEL ÇALIŞMA

Bu çalışmada merkezi çatlağa sahip küp numunelerin betonun kırılma mekaniğinde uygulama
potansiyelini görmek amacıyla aynı karışımdan hazırlanan farklı boyutlarda ve küp
numuneler test edilmiştir. Bu amaçla maksimum agrega çapı 16 mm ve su/çimento/kum/çakıl
oranı=0.50/1.00/3.13/2.10 olan betondan numuneler üretilmiştir. Aynı zamanda özdeş
mukavemet tayini için silindir numuneler dökülmüştür. Numuneler bir gün kalıpta ardından
28 gün suda bekletilmiş ve deney günü sudan çıkarılarak test edilmiştir. Betonun 28 günlük
silindir dayanımı 34.7 MPa olarak elde edilmiştir. Kiriş ve küp numunelere ait numune
geometrileri ve kırılma yükleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 de b kirişlerin genişliği, d
numune boyutu, a kirişlerde tam çentik boyu küp numunelerde yarı çentik boyu (Şekil 2 ve
Şekil 3), Pc kırılma yükü, S kirişin yükleme açıklığı ve  küp numunelerde yük uygulama
şerit genişliğinin numune boyutuna oranıdır. Kiriş numuneler 10 ve 100 kN kapasiteli, küp
numuneler ise 2000 kN kapasiteli hidrolik yük-kontrollü hidrolik preslerde kırılmıştır.
Numunelerin kırılma yüklerine 4 dak. ± 30 sn de erişilmiştir.
Tablo 2. Deney numunelerin geometrileri ve kırılma yükleri

Küp numuneler, =0.17

Kiriş numuneler, S/d=2.5
b, mm

d, mm

a, mm

Pc, N

h, mm

a, mm

Pc, kN

50

50

10

2258

100

10

55.4

50

50

10

1937

100

10

56.9

50

50

10

2632

100

10

55.6

50

100

20

3680

100

25

51.1

50

100

20

4100

100

25

51.8

50

100

20

3750

100

25

53.3

50

200

40

7680

150

60

92.1

50

200

40

7340

150

60

96.6

50

200

40

6470

150

60

101.4
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4. SONUÇLARIN ANALİZİ

Deney sonuçları betonun kırılma mekaniğinde popüler bir metot olan iki parametreli model
[6] göre analiz edilmiştir. Bu kırılma modeli, beton bir yapıda, gerilme şiddet çarpanı KI
(burada sadece Mod I durumu dikkate alınmaktadır) ve çatlak ucu açılımı CTOD değerleri,
kritik gerilme şiddet çarpanı K Ics ve kritik çatlak ucu açılımı CTODc olan kritik değerlerine
eriştiğinde göçmenin meydana geldiğini kabul etmektedir.
Yaklaşım bu parametreleri deneysel olarak iki yolla belirlemektedir. Bunlar, komplians [6] ve
pik-yük metodudur [15, 16, 20-22]. Birinci yöntemde kırılma parametreleri, kapalı devre
deney ekipmanı kullanarak, Şekil 4 te görüldüğü gibi çentikli bir üç noktalı eğilme
numunesinin (ki bu çalışmada da bu tip numuneler de kullanıldı) Yük-Çatlak Ağzı Açılımı
(P-CMOD) ilişkisinden faydalanarak hesaplanır. Modeldeki kritik çatlak boyu ac, başlangıç
(Ci) ve pik yük sonrası pik yükün %95 değerinde ölçülen (Cu) gibi iki komplians değerinden
faydalanarak hesaplanır (Şekil 4b). Komplians yönteminde, aynı zamanda başlangıç ve pik
yükteki komplians değerlerinden (Ci ve Cu) betonun elastisite modülü de hesaplanabilir.
İkinci yaklaşımda, birincisine nazaran daha az kapasiteli deney ekipmanına gerek duymasına
rağmen, ya aynı boyutta farklı çentik boylu ya da farklı boyutta aynı relatif çentik boyuna
sahip en az iki numunenin pik yük değerinin belirlenmesi gereklidir [15, 16]. Sonuç olarak
K Ics  CTODc ilişkisinden İfade (10) da tanımlanan standart sapmanın minimum olduğu
değerden kırılma parametreleri hesaplanabilir.
P
P

Pu
0.95Pu

a)


d

b)
s
KI =KIc

1

CTODc
ac

Ci

a0
CMOD

1
Cu

CMOD

S

Şekil 4. İki parametreli modelde kırılma parametrelerinin tayini
a) çentikli üç noktalı eğilme numunesi b) tipik bir P-CMOD diyagramı.

 CTOD
n

 

s K Ics 

i 1

c

 CTODci



2

(10)

n 1

Komplians yönteminde kırılma parametreleri sadece üç noktalı eğilme kirişleri kullanılarak
hesaplanabilirken, pik-yük metodunda bu tip numunenin yanında çentikli silindir/küp yarma,
boşluklu silindir yarma ve eksantrik basınca maruz prizmatik numuneler kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada kırılma parametrelerinin tespiti için Pik-Yük metodu kullanılmıştır [15, 16, 2022]. Pik-yük metodu analizi Şekil 5 te detaylandırılmıştır. CTOD değerlerinin hesabında İfade
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(7) deki betonun elastisite modülü [MPa], f c betonun silindir basınç mukavemeti [MPa]
olmak üzere, ACI-318 [23] den aşağıda verilen şekliyle hesaplanmıştır.
E  4730 f c

(11)

Açıklık/yükseklik=S/d=2.5 olan çentikli kiriş numuneler için şekil fonksiyonları aşağıdaki
gibi alınmıştır.
Y   

1.83  1.65  4.76 2  5.3 3  2.51 4

 1  2 1   

3

(12)

2

V1    0.65  1.88  3.02 2  2.69 3 

0.68

1   2

(13)

Benzer olarak kiriş numunelerin COD(y)/CMOD ilişkisi İfade (14) te verilmiştir.
2
 y  y 2 
COD( y )
y

 1    1.081  1.149     
CMOD
 a
 a  a  

(14)

Analiz sonuçlarına göre çentikli kiriş ve çentikli küp numunelerin kritik çatlak açılımı kırılma
parametresi (CTODc) için çok yakın sonuçlar elde edildiğini gösterirken (kirişler için
CTODc=0.0239 mm ve küpler için CTODc=0.0210 mm), Kırılma tokluğu parametresinde
( K Ics ) biraz farklılığın olduğu görülmektedir. Bu farkın yöntemden mi yoksa numune tipinden
kaynaklandığını görmek için kiriş numune sonuçları aynı zamanda Şekil 6 da verilen boyut
etkisi modeline [8] göre analiz edilmiştir.
Boyut etkisi modeli, beton yapılardaki göçmeyi sonsuz boyuttaki numunede Gf kırılma
enerjisi ve cf kırılma süreci bölgesi uzunluğu gibi iki parametre ile modellemektedir. Bu
parametreler Y=(bd/Pc)2 ve X=d olmak üzere, Y=AX+C üzerine yapılan regresyon analizi
sonucunda G f  g  0  AE  ve c f  g  0 C g  0 A şeklinde tayin edilebilir. Burada
g     c n2Y 2   ile hesaplanmaktadır ve g’ g’nin  da türevidir. cn geometrik benzer
numuneler için bir sabittir (  Nc  c n Pc bd gibi). İki parametreli kırılma modelinden elde

edilen K Ics ve CTODc parametreleri aşağıda tanımlanan LEKM bağıntılarıyla boyut etkisi
modelindeki parametrelere dönüştürülebilir.

 

G f  K Ics
cf 

 E
32G f

2

E

(15)

CTODc2

(16)

Sonuç olarak Şekil 6 dan da görülmektedir ki, boyut etkisi modeline göre kiriş numuneler için
K Ics =1.323 MPa◊m (pik-yük metoduna göre K Ics =1.173 MPa◊m) olarak elde edilmiştir.
Benzer olarak pik-yük metoduna göre küp numunelerin kırılma sağlamlığı parametresi
K Ics =1.380 MPa◊m olarak tespit edilmişti.
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CTODc [mm]

s

0.1

KIc=1.173 MPam, CTODc=0.0239 mm cf=31.68 mm

d=50mm
d=100mm
d=200mm
ortalama

0.05
0

0.8

1

1.2
1.4
s
KIc [MPam]

1.6

1.8

2

0.8

1

1.2
1.4
s
KIc [MPam]

1.6

1.8

2

s [mm]

0.01
0.005
0

a)

s

CTODc [mm]

KIc=1.380 MPam, CTODc=0.0210 mm cf=17.59 mm

0.04

 0 =0.1
 0 =0.25

0.02
0

 0 =0.4
ortalama

0.8

1

1.2
1.4
s
KIc [MPam]

1.6

1.8

2

0.8

1

1.2
1.4
s
KIc [MPam]

1.6

1.8

2

s [mm]

0.01
0.005
0

b)

Şekil 5. Pik-Yük Metoduna göre analiz sonuçları a) Kiriş b) Küp numuneler
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Şekil 6. Kiriş numunelere boyut etkisi modelinin uygulanışı.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sunulan çalışmada küp yarma deneyi kullanılarak eşdeğer elastik çatlak yaklaşımlarına göre
betonun kırılma parametrelerinin nasıl tayin edileceği ve uygulama potansiyeli deneysel
olarak tartışılmıştır. Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
1) Yapılan deneysel ve analitik çalışmalar sonucunda, küp numunelerden elde edilen
sonuçların kiriş numunelerden elde edilen sonuçlardan farklı olmadığı gözlenmiştir.
2) Diğer taraftan çentikli küp numuneler, kiriş numunelere nazaran daha kompakt ve
hafif olduğundan deneyleri gerçekleştirmek daha kolay olmaktadır. Bu durum
özellikle boyut etkisi çalışmalarında ön plana çıkmaktadır.
3) Ayrıca betonun çekme dayanımının tespitinde olduğu gibi kiriş numunelerin standart
sapması, yarmada çekme numunelerine göre daha büyük çıktığı tespit edilmiştir. Bu
ise küp numunelerin sonuçlarının daha güvenilir olduğunu göstermektedir.
4) Bütün bunlara ilave olarak, küp-yarma numune deneyleri silindir-yarma deneylerine
göre daha stabil olduğu geometrik olarak da tespit edilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, ayarlı kütle sönümleyiciler (AKS) kullanılarak hareketli yük etkisindeki tek
açıklıklı köprülerde meydana gelen titreşimlerin azaltılması problemi ele alınmıştır.
Problemin çözümü analitik ve sayısal olarak iki farklı yoldan yapılmıştır. AKS kullanımının
köprünün dinamik davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sayısal sonuçlar, AKS
kullanımının köprülerde titreşimin azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Hareketli yük, Ayarlı kütle sönümleyici, Köprü, Titreşim azaltma

VIBRATION REDUCTION OF BRIDGES UNDER MOVING LOADS USING TUNED
MASS DAMPERS
ABSTRACT
In this paper, the problem of vibration reduction of single span bridges under moving loads
using tuned mass dampers (TMDs) is considered. Solution of the problem is obtained by
using both analytical and numerical methods. Effect of the use of TMDs on the dynamic
behavior of bridges are examined. Numerical results show that the use of TMDs has a great
effect on suppression of the bridge vibrations.
Keywords: Moving load, Tuned mass damper, Bridge, Vibration suppression
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1. GİRİŞ
Ayarlı kütle sönümleyiciler, deprem ve rüzgâr yükleri etkisindeki yapılarda meydana gelen
titreşimlerin azaltılmasında başarıyla kullanılmaktadır. Titreşimlerin azaltılması amacıyla ele
alınan bu yapıların büyük çoğunluğunu yüksek katlı yapılar, bacalar ve köprüler
oluşturmaktadır. Özellikle yüksek hızlı araçların etkisindeki köprülerde meydana gelen
titreşimin ayarlı kütle sönümleyiciler kullanılarak azaltılması önemli bir çalışma konusudur.
Pakrashi vd. [1], köprü-araç etkileşiminin sebep olduğu titreşimi azaltmak için ayarlı kütle
sönümleyicileri kullanarak köprülerin performansının geliştirilmesi üzerine çalışmışlardır.
Yang vd. [2], harmonik ve rastgele yükler etkisindeki Timoshenko kirişinde meydana gelen
titreşimin azaltılması problemini sonlu elemanlar yöntemi ile ele almışlardır. Samani ve
Pellicano [3], hareketli yük etkisindeki kirişlerde, dinamik titreşim sönümleyicilerin etkinlik
analizi üzerine çalışmışlar, klasik lineer sönümleyiciler ile lineer olmayan sönümleyicileri
karşılaştırmışlardır. Daniel vd. [4], farklı doluluk oranlarına sahip yaya köprüleri üzerinde
oluşan ivmelerin ayarlı sönümleyiciler kullanılarak azaltılmasını incelemişlerdir. Wang vd.
[5], Euler-Bernoulli kiriş teoremine göre modellenen demiryolu köprüsünde tren yükleri
altında meydana gelen titreşimlerin kontrolü konusunda çalışmışlardır. Lin vd. [6], tek
açıklığa sahip demiryolu köprüsünde tren yükleri (Almanya ICE, Fransa TGV ve Japonya
SKS) nedeniyle meydana gelen titreşimin birden fazla sönümleyici kullanılarak azaltılmasını
çalışmışlardır. Luu vd. [7], yüksek hızlı trenlerin etkisindeki demiryolu köprülerinde
titreşimin azaltılması amacıyla kullanılan ayarlı kütle sönümleyicilerin optimum tasarım
parametrelerinin elde edilmesi için yeni bir yöntem geliştirmişlerdir.
Bu çalışmada, hareketli yük etkisindeki tek açıklıklı köprülerde meydana gelen titreşimlerin
ayarlı kütle sönümleyiciler yardımıyla azaltılması ele alınmıştır. Titreşimin azaltılmasında
ayarlı kütle sönümleyiciye ait kütle, sönüm ve rijitlik özellikleri ile ayarlı kütle
sönümleyicinin köprü üzerindeki yeri ve sayısının dinamik davranışa etkisi incelenmiştir.
2. PROBLEMİN TANIMI
Şekil 1’de hareketli yük etkisindeki basit mesnetli kiriş görülmektedir. Kiriş üzerinde P tekil
yükü sabit hızla hareket etmektedir. Ayarlı kütle sönümleyici açıklık üzerinde herhangi bir
yerde bulunmaktadır. Ayarlı kütle sönümleyici için hareket denklemi

mz z  cz ( z  y)  k z ( z  y)  0

(1)

şeklindedir. Burada mz AKS’ye ait kütleyi, cz sönümü ve k z ise rijitliği göstermektedir.
Ayrıca, y ve z sırasıyla kirişin ve AKS’nin yer değiştirmesini, z ve z ise z ’nin zamana
göre 1. ve 2. türevleridir.
Hareketli yük etkisindeki elastik kiriş için ise hareket denklemi

EIyıv  cy  my  P ( x  vt )  [cz ( z  y)  kz ( z  y)] ( x  d )

(2)
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şeklinde olup burada, EI eğilme rijitliği, m birim uzunluğun kütlesi, x kiriş ekseni
koordinatı, c kirişe ait sönüm katsayısı, P uygulanan dış kuvvet, v yükün hızı, d AKS'nin
yerleşim yeri,  Dirac delta fonksiyonu, y ve y ise kirişin enine yer değiştirmesi olarak
tanımlanan y nin zamana göre 1. ve 2. türevleridir. Ayrıca, yıv   4 y / dx4 şeklinde tanımlıdır.
P

v
v
cz

x=vt

kz

mz

d

x

z
L

y
Şekil 1. Ayarlı kütle sönümleyici uygulanmış basit kiriş üzerinde hareketli yük

n ( x) ve Yn (t ) , sırasıyla n. moda ait mod fonksiyonu ve genelleştirilmiş koordinatlar olmak
üzere (2) ifadesinde verilen diferansiyel denkleminin çözümü,
N

y ( x, t )   Yn (t )n ( x)

(3)

n 1

şeklinde alınıp (2) ifadesinde yerine yazılırsa,
N

N

N

n 1

n 1

n 1

EI  n IV ( x) Yn (t )  c n ( x)Yn (t )  m n ( x)Yn (t ) 

cz ( z  y)  k z ( z  y)  ( x  d )  P ( x  vt )

(4)

elde edilir. (4) nolu denklemin her iki tarafını i ( x) ile çarpıp 0 dan L ye kadar integrali
alınırsa,
N L

N L

N L

n 1 0

n 1 0

EI   n IV ( x)i ( x)Yn (t )dx  c   n ( x)i ( x)Yn (t )dx  m  n ( x)i ( x)Yn (t )dx 
n 1 0

L

(5)

L

 c ( z  y)  k ( z  y) ( x) ( x  d )dx  P   ( x) ( x  vt )dx
z

z

i

0

i

0

elde edilir. (5) nolu denklemde ortogonalite şartları dikkate alınacak olursa,
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N
N
n 4 4 L
L
L
n d
N
 i d
Y

c
Y

m
Y

c
 z  sin


n
n
n
z  Yn sin
4
2
L
L
n 1 L
n 1 2
n 1 2
 n 1

n d
n vt
N
 i d
 k z  Yn sin
 z  sin
 P sin
L
L
L
 n 1

N

EI 

(6)

elde edilir. Burada i  (1,..., n) ile tanımlıdır. (6) denkleminin her iki tarafı 2/mL ile çarpılırsa,
N

2ct  N
n d
 i d
 z  sin
 Yn sin
mL  n 1
L
L
n 1
n 1

2k  N
n d
n vt
 i d 2 P
 t  Yn sin
 z  sin

sin
mL  n 1
L
L
mL
L

N

N

 Yn  2nn  Yn  n 2  Yn 
n 1

(7)

elde edilir. (7) ifadesi elde edilirken n ( x)  sin(n x / L) olduğu dikkate alınmıştır. Ayarlı
kütle sönümleyiciye ait hareket denkleminin son şekli (3) ifadesinin (1) ifadesinde yerine
yazılmasıyla
N
N
n d 
n d 


mz z  cz  z   Yn sin
 k z  z   Yn sin
0

L 
L 
n 1
n 1



(8)

şeklinde elde edilir. (7) ve (8) nolu ifadeler matris formda

Mq  Cq  Kq  F

(9)

şeklinde yazılabilir. Bu ifadede q yer değiştirme bileşeni olup aşağıdaki şekilde tanımlıdır.

q   y1

y2

yn

yz 

T

(10)

Burada, yi (i  1,..., n) kiriş yer değiştirmelerini, y z ise ayarlı kütle sönümleyiciye ait yer
değiştirmeyi göstermektedir. q ve q ise sırasıyla yer değiştirme bileşeninin zamana göre 1. ve
2. türevlerini göstermektedir. (9) nolu ifade yer alan diğer büyüklükler,

1
0

M  0

0
0

0 0
1

0

0
0 0
0 0

0 0 
0 0 
0 0 

1 0 
0 mz 

(11)
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0
 c12 (d )

0
c22 (d )

C
0
0

0
0

 cz1 (d ) cz2 (d )
0
 k12 (d )

0
k22 (d )

K 
0
0

0
0

 k z1 (d ) k z2 (d )

F

0
0
0

0
0
0

2 P   vt
2 vt
sin
sin

mL 
L
L

c1 (d ) 
0
c2 (d ) 

0

cn2 (d ) cn (d ) 
czn (d )
cz 

(12)

k1 (d ) 
0
k2 (d ) 

0

kn2 (d ) kn (d ) 
k zn (d )
k z 

(13)

0

0

sin

n vt
L


0


T

(14)

şeklinde tanımlıdır. (12) ve (13) nolu ifadelerde yer alan c ve k parametreleri

c

2cz
,
mz

k

2k z
mz

(15)

şeklinde tanımlıdır. Burada, mz kirşe ait kütleyi cz AKS’ye ait sönümü k z ise AKS’ye ait
rijitliği göstermektedir. Mod süperpozisyon metodu kullanılarak elde edilen (9) nolu ifadenin
sayısal çözümü Newmark metodu yardımıyla elde edilmiştir. Problemin sonlu eleman çözümü
ise 25 elemanlı 26 düğüm noktalı kiriş için SAP2000 paket programı kullanılarak yapılmıştır
[8]. Sayısal sonuçlar ilk on mod için elde edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Mod süperposizyon ve sonlu eleman metodu (SEM) kullanılarak hareketli tekil yük
etkisindeki kirişlerde meydana gelen titreşimin azaltılması ile ilgili sayısal sonuçlar
verilmiştir. Problemde ele alınan kirişin elastisite modülü E = 27,5 GPa, atalet momenti
I = 0,12 m4, birim uzunluğun kütlesi m = 4800 kg/m, kiriş uzunluğu L = 25 m ve sisteme
etkiyen kuvvet P = 12 kN olarak seçilmiştir [9]. Ayarlı kütle sönümleyiciye ait optimum
fiziksel özellikler aşağıdaki bağıntılar kullanılarak elde edilmiştir [10].



mz
1
3
, f opt 
, opt 
,
(mL / 2)
1 
8(1   )

(16)

2
k z  mz (12 ) f opt
, cz  2opt mz k z

Burada, 1 , 1. moda karşılık gelen doğal frekansı,  , AKS kütlesinin kiriş kütlesine oranını,
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f opt , optimum frekansı,  opt , optimum sönüm oranını, mz , AKS kütlesini, k z , AKS rijitliğini

ve cz ise AKS sönümünü göstermektedir. Bu ifadelerden de görüleceği üzere bağımsız
değişken sadece AKS kütlesidir. Diğer parametrelerin hepsi buna bağlı olarak yazılmıştır. Bu
yüzden çalışmada sadece AKS kütlesinin etkileri irdelenmiştir. Hareketli yük hızı olarak
kirişte en büyük titreşimlere sebep olan rezonans hızı dikkate alınmıştır. Hareketli tekil yük
etkisindeki tek açıklı kiriş için rezonans hızı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır [11].
v
(17)
vr 
L1
Burada, v taşıt hızını, L kiriş uzunluğunu 1 ise kiriş titreşimlerinin birinci doğal frekansını
göstermektedir.
Kiriş ortasına yerleştirilen ayarlı kütle sönümleyicinin kirişin doğal frekansları üzerinde
meydana getirdiği değişim Tablo 1’de verilmiştir. Ayarlı kütle sönümleyiciye ait karakteristik
özelliklerin belirlenmesinde kütle oranı 0,10 olarak alınmıştır. AKS’nin kiriş üzerine
eklenmesiyle kirişin doğal frekansları azalmaktadır.
Tablo 1. Köprü doğal frekansları üzerinde AKS’nin etkisi
Mod no AKS yok
AKS var Azalma (%)
1
13,10
10,70
18,32
2
52,40
14,60
72,14
3
117,80
52,40
55,52
4
209,50
117,90
43,72
5
327,30
209,50
36,00
6
471,40
327,40
30,55
7
641,60
471,40
26,53
8
838,00
641,60
23,44
9
1060,60
838,00
20.99
10
1309,40
1060,60
19,00
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2.1
2

Yer değiştirme (mm)
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1.8
1.7
1.6
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AKS'li (Analitik)
AKS'siz (Analitik)
AKS'li (SEM)
AKS'siz (SEM)
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1.2
1.1

0

50

100

150
200
250
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Şekil 2. Kirişte maksimum yer değiştirmelerin yük hızı ile değişimi
0
-0.5

Azalma oranı (%)

-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5

0

2.5

5
7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
AKS'nin kiriş üzerindeki yerleşim yeri (m)

25

Şekil 3. AKS yerine bağlı olarak kiriş ortasındaki yer değiştirmelerde meydana gelen
azalmalar (v = 215 km/sa)
Tablo 2.  parametresindeki değişimin yer değiştirmenin azaltılmasındaki etkisi


0,00
0,05
0,10
0,20

Yer değiştirme (mm) Azalma (%)
2,0459
1,9993
2,28
1,9612
4,14
1,8984
7,21
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0.5
=0
=0.05
=0.10
=0.20

Yer değiştirme (mm)

0
-0.5
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-1.5
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-2.5

0
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0.6

0.8

1

vt/L

Şekil 4.  parametresinin yer değiştirme üzerindeki etkisi (v = 215 km/sa)

Yer değiştirmede meydana gelen azalma (%)

0

-5

-10

-15

0

1

2

3

4

5

AKS sayısı

Şekil 5. AKS sayısının yer değiştirme üzerindeki etkisi (v = 215km/sa)
Şekil 2’de kiriş maksimum yer değiştirmelerinin yük hızıyla değişimi verilmiştir. Ayarlı kütle
sönümleyici kullanımı, kirişte yer değiştirmeleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Şekil 3’de
ayarlı kütle sönümleyicinin yerine bağlı olarak kiriş orta noktasındaki yer değiştirme
değerinde meydana gelen azalmalar (%) verilmiştir. Şekil 3’den görüleceği üzere AKS’nin
kiriş üzerinde en fazla etkili olduğu yer kiriş orta noktasıdır.
Şekil 4’de  parametresinin farklı değerlerine karşılık yükün hareketi sırasında kiriş orta
noktasında meydana gelen yer değiştirmeler verilmiştir.  = 0 sistemde AKS olmaması
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durumudur. Şekil 4’te görüldüğü gibi  parametresindeki artış AKS kütlesinin artması
anlamına gelmektedir.  arttıkça yer değiştirme azalmaktadır. Şekil 4’te elde edilen en
büyük yer değiştirme değerleri esas alındığında,  parametresindeki değişime bağlı olarak
yer değiştirmede meydana gelen azalmalar Tablo 2’de verilmiştir.
Şekil 5’te AKS sayısına bağlı olarak maksimum yer değiştirmedeki azalma verilmiştir.
Görüldüğü üzere AKS sayısının artması, kirişte maksimum yer değiştirmeleri azaltmaktadır.
Burada, AKS’lerin kirişin orta bölgesine yerleştirildiği düşünülmüştür.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada hareketli yük etkisindeki köprülerde ayarlı kütle sönümleyiciler kullanılarak
titreşimlerin azaltılması ele alınmıştır. Titreşimin azaltılmasında ayarlı kütle sönümleyicinin
kütlesi, yeri ve sayısının sistem davranışına etkileri incelenmiştir. Sayısal sonuçlar, söz
konusu parametrelerin dinamik davranış üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada, hareketli yük etkisindeki iki açıklıklı kirişin dinamik davranışı incelenmiştir.
Dinamik davranış, mod süperpozisyon metodu ile analitik olarak, sonlu elemanlar metodu ile
de sayısal olarak elde edilmiştir. Yük hızında meydana gelen değişimin dinamik davranış
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sayısal sonuçlar, söz konusu etkilerin iki açıklıklı kirişin
dinamik davranışı üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Hareketli yük, Dinamik büyütme çarpanı, Çok açıklıklı kiriş

DYNAMIC BEHAVIOUR OF MULTI-SPAN BEAMS UNDER MOVING LOADS
ABSTRACT
In this paper, dynamic analysis of two-span beams subjected to moving loads is performed.
The dynamic responses of two-span beam are obtained analytically by using the assumed
mode method, and numerically by using the finite element method. Effects of the load speed
on the dynamic response of two-span beams are examined. Numerical results show that the
above mentioned effects play very important role on the dynamic behavior of two-span
beams.
Keywords: Moving load, Dynamic amplification factor, Multi-span beam
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1. GİRİŞ
Ulaşım sistemleri bünyesinde bulunan önemli yapılardan biri de köprülerdir. Uygulandıkları
arazinin sahip olduğu fiziksel şartlar köprülerin tasarımında belirleyici olmaktadır. Özellikle
büyük mesafeler arasındaki bağlantının sağlanmasında çoğu zaman çok açıklıklı köprülerin
tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu köprülerin trafik yükleri etkisindeki dinamik
davranışının belirlenmesi, özellikle ulaşım araçlarının sahip olduğu hız seviyelerinde görülen
artışla beraber önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir.
Çok açıklıklı sistemlerin hareketli yükler altındaki davranışını ele alan çalışmalara aşağıda yer
verilmiştir. Chatterjee vd. [1], Hayashikawa ve Watanabe [2] tarafından geliştirilen metodu
kullanarak yaylı kütle etkisindeki çok açıklıklı köprülerin dinamik davranışını incelemişlerdir.
Yang ve Yau [3], çok açıklıklı demiryolu köprülerinin yüksek hızlı trenler altındaki dinamik
davranışını incelemişlerdir. Ichikawa vd. [4], çok açıklıklı Euler-Bernoulli kirişlerinin
hareketli yük altındaki dinamik davranışını modal analiz metodunu kullanarak
incelemişlerdir. Sonuçların elde edilmesinde hareketli yükün hızlanma ve yavaşlama etkileri
dikkate alınmıştır. Johanson vd. [5], sabit ve değişken kesitli çok açıklıklı sistemlerin
hareketli yükler altında dinamik davranışını ele almışlardır. Mod süperposizyon metodu
kullanılarak elde edilen sonuçları, sonlu elemanlar metoduyla ede edilenlerle
karşılaştırmışlardır. Ichikawa vd. [6], sabit hızda seyreden hareketli kütle etkisindeki çok
açıklıklı sistemlerin dinamik davranışı çalışmışlardır. Modal analiz kullanılarak yapılan
analizler sonucunda farklı kütle oranları dikkate alınarak açıklıklarda meydana gelen yer
değiştirme-zaman eğrilerini elde etmişlerdir. Henchi ve Fafard [7], sonlu elemanlar metodunu
kullanarak üç açıklı kiriş sistemi üzerinde sabit hızla hareket eden tekil yük problemini
çözmüşlerdir. Farklı hızlarda yer değiştirmelerin zamana bağlı olarak değişimini elde
etmişlerdir.
Bu çalışmada, yük hızındaki değişimin çok açıklıklı kirişlerin dinamik davranışı üzerindeki
etkisi her bir açıklık için belirlenerek, tek açıklıklı sistemle mukayese edilmiştir.
2. TANIM ve TEORİK FORMÜLASYON
Çalışmada, kesit özellikleri çubuk ekseni boyunca sabit iki açıklıklı sistemin sabit hızla
hareket eden tekil yük etkisindeki dinamik davranışı incelenmiştir (Şekil 1). Kirişin sönümü
hesaplarda dikkate alınmamıştır. Problemin hareket denklemi aşağıdaki gibi yazılır.
 4 y ( x, t )
y ( x, t )
y 2 ( x, t )
c
m
 F ( x, t )
EI
x 4
t
t 2

(1)

P
v

x1

L

x2

L

Şekil 1. Hareketli tekil yük etkisindeki iki açıklıklı kiriş
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Burada, EI eğilme rijitliği, m birim uzunluğun kütlesi, x kiriş ekseni koordinatı, t zaman,
y( x, t ) kirişin düşey yer değiştirmesi, c kirişe ait sönüm katsayısı, F ( x, t ) ise uygulanan dış
kuvvettir.
n ( x) ve Yn (t ) , sırasıyla n. moda ait mod fonksiyonu ve genelleştirilmiş koordinatlar olmak
üzere (1) ifadesinde verilen diferansiyel denkleminin çözümü,


y ( x, t )   n ( x )Yn (t )

(2)

n 1

şeklinde kabul edilebilir. (2) eşitliğinin (1) denkleminde yerine yazılması ile elde edilen ifade
i ( x) ile çarpılıp 0  x  L aralığında integre edilir ve modların ortogonalitesi de dikkate
alınırsa sönümsüz duruma ait hareket denklemi aşağıdaki gibi elde edilir.


..

Y
j 1

n

(t )   n

2



 Y (t ) 
j 1

n

2L

P
2L

m  (n ( x )) dx
2

  ( x) ( x  vt )dx
n

(3)

0

0

Burada, n ( x) n. moda ait mod fonksiyonu, Yn (t ) genelleştirilmiş koordinatları, n doğal
frekansı, m birim uzunluğun kütlesini, L açıklık uzunluğunu, v yük hızını,  () ise Dirac
delta fonksiyonunu göstermektedir. (3) ifadesi elde edilirken n ( x)  sin(n x / L) olduğu
dikkate alınmıştır.
2.1. İki Açıklıklı Kirişin Serbest Titreşim Modları
İki açıklıklı kiriş için serbest titreşim modları

rn ( xr )  Arn sin(  xr )  Brn cos(  xr )  Crn sinh(  xr )  Drn cosh(  xr ) , r  1, 2

(4)

ifadesi yardımıyla elde edilir [1]. Burada, r açıklık numarasını, n mod numarasını, xr ise her
bir açıklığın x ekseni üzerindeki mesafesini göstermektedir. Şekil 1’de verilen problem için
sınır şartları, (2) ile verilen çözüm de dikkate alındığında, aşağıdaki gibi yazılabilir.

r ( xr ) x 0  r ( xr ) x  L  0, r  1, 2
r

 21
x12

(5)

r

x1  0

 22

x2 2

0

(6)

x2  0
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1
x1

2
x2

x2  L

 22
x2 2

x2  L


x1  L

 21
x12


x1  L

(7)

(8)

Yukarıda moment, dönme ve yer değiştirmeye bağlı olarak yazılan 8 sınır şartının (4)
ifadesinde yerine koyulmasıyla 8 bilinmeyenli 8 denklemden oluşan bir sistem elde edilir. Bu
denklem sisteminin çözümü için
0
1
0


1
0
0

 sin(  L)
0 sinh(  L )

cos(  L ) 0 cosh(  L )

  sin(  L ) 0 sinh(  L )

0
0
0


0
0
0

0
0
0


1
1
0
0
0
0
0
0

0
0 
0

cos(  L ) 0 cosh(  L ) 0 
sin(  L ) 0  sinh(  L ) 0 

0
1
0
1
1
0
0
1

sin(  L) 0
sinh(  L) 0 
0
0
0

0
0
0

0
0
0

(9)

katsayılar determinantının sıfır olması gereklidir. det()  0 denklemini sağlayan
 L değerleri MATLAB [8] programı kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan  L
değerlerinin aşağıdaki ifadede yazılmasıyla iki açıklıklı kirişe ait doğal frekanslar elde edilir.
wn  (  L) n2

EI
mL4

(10)

İki açıklıklı kirişe ait mod şekil fonksiyonları ise aşağıdaki ifadelerde verilmiştir. İki açıklıklık
bir kirişe ait mod şekilleri tek modlar için anti-simetrik, çift modlar için ise simetriktir (Şekil
2). Mod şekil fonksiyonları

n ( x)  sin

n ( x)  sin(  x ) 

( n  1) x
,
2L

0  x  2 L , n  1,3,5,...

sin(  L )
sinh   x  , 0  x  L, n  2, 4, 6,...
sinh(  L )

(11)

(12a)
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n ( x)  sin(  (2 L  x)) 

sin(  L )
sinh[  (2 L  x)] , L  x  2 L , n  2, 4, 6,...
sinh(  L )

(12b)

şeklindedir.

1.Mod

2.Mod

3.Mod

4.Mod

Şekil 2. İki açıklıklı kiriş için elde edilen ilk 4 mod şekli
3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada hareketli yük etkisindeki iki açıklıklı kirişin dinamik davranışına ait sayısal
sonuçlar, sonlu elemanlar metodu (SEM) ve mod süperposizyon metoduyla 10 mod için elde
edilmiştir. Mod süperpozisyon metodu kullanılarak elde edilen (3) nolu ifadenin sayısal
çözümü Newmark metodu yardımıyla elde edilmiştir. Problemin sonlu eleman çözümü 20
elemanlı 21 düğüm noktalı kiriş için SAP2000 paket programı kullanılarak yapılmıştır [9].
Problemde ele alınan kirişin elastisite modülü E = 27,5 GPa, atalet momenti I = 0,12 m4,
birim uzunluğun kütlesi m = 4800kg/m, açıklık boyu L = 20 m ve sisteme etkiyen kuvvet P =
12 kN olarak seçilmiştir [10]. Çalışmada kullanılan boyutsuz parametreler; DLF, dinamik yer
değiştirmenin statik yer değiştirmeye oranı ve  , yük hızının kritik hıza oranı (    v / L1 )
şeklinde tanımlanmıştır.
Tablo 1. İki açıklıklı kiriş için doğal frekanslar (rad/sn)
Mod
Analitik
SEM
1
20,459
20,459
2
31,967
31,960
3
81,834
81,834
4
103,572
103,570
5
184,128
184,120
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1.8
1.7
1.6

DLF

1.5
1.4
1.3
1.2

1. açıklık (Analitik)
1. açıklık (SEM)
Tek açıklık (Analitik)

1.1
1

0

0.2

0.4



0.6

0.8

1

Şekil 3. Yük hızına bağlı olarak DLF’nin değişimi (1. Açıklık için)

3.5
2. Açıklık (Analitik)
2. Açıklık (SEM)
Tek açıklık (Analitik)

3

DLF

2.5
2
1.5
1
0.5

0

0.2

0.4



0.6

0.8

1

Şekil 4. Yük hızına bağlı olarak DLF’nin değişimi (2. Açıklık için)
Tablo 1’de iki açıklıklı kiriş için doğal frekanslar verilmiştir. Sonuçlar incelenecek olduğunda
her iki metot için elde edilen doğal frekansların birbirleriyle uyum içinde olduğu
görülmektedir.
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Şekil 3’te hız parametresinin farklı değerlerine karşılık birinci açıklığın ortasında elde edilen
DLF değerleri ile tek açıklıklı kirişin ortası için elde edilen DLF değerleri verilmiştir. Birinci
açıklık ortasında her iki metot için elde edilen DLF değerleri tek açıklıklı kiriş için elde edilen
DLF değerlerine göre daha küçüktür. Çok açıklıklı kirişlerde tekil yük altındaki davranış, ilk
açıklıkta tek açıklıklı kirişinkiyle benzerlik göstermektedir. Şekil 4’te ise ikinci açıklık için
elde edilen değerler görülmektedir. İki açıklıklı kirişte hareketli tekil yük altında yüksek
hızlarda ikinci açıklıkta birinci açıklığa göre daha büyük yer değiştirme değerleri ortaya
çıkmaktadır. Bu durum, ikinci açıklığa ait dinamik davranışın elde edilmesinde yüksek
hızların son derece önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
4. SONUÇLAR

Bu çalışmada hareketli yük etkisindeki iki açıklıklı kirişin dinamik analizi yapılmıştır. Mod
süperpozisyon metodu kullanılarak elde edilen sonuçlar sonlu elemanlar metodu kullanılarak
elde edilenlerle büyük oranda benzerlik göstermektedir. Hızın dinamik davranış üzerindeki
etkisi sayısal olarak incelenmiş ve ikinci açıklıkta yer değiştirmelerin daha büyük çıktığı
görülmüştür.
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2

ÖZET
Bu çalışmada, elastik zemine oturan sonsuz uzun kirişin hareketli yük altında dinamik
davranışı incelenmiştir. Hareket denkleminin analitik çözümü için üstel Fourier dönüşümü
kullanılmıştır. Ters dönüşümlerde ortaya çıkan integrallerin hesabı rezidü integral teoremi ile
yapılmış ve kirişin dinamik yer değiştirmelerinin yük hızı, yatak katsayısı ve sönüme göre
değişimi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hareketli Yük, Rezidü Teoremi, Fourier Dönüşümü, Sonsuz Kiriş,
Elastik Zemin
DYNAMIC BEHAVIOR OF AN INFINITE ELASTIC BEAM ON ELASTIC
FOUNDATION UNDER MOVING LOAD

ABSTRACT
In this study, dynamic behavior of an infinite elastic beam on elastic foundation under moving
load is investigated. The complex Fourier transform and the residue integral theorem are used
in the analytical solution. Variation of dynamic displacements of the beam under moving
loads is investigated with the load speed, the foundation stiffness, the beam damping.
Keywords: Moving Load, Residue Theorem, Fourier Transform, Infinite Beam, Elastic
Foundation
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1. GİRİŞ
Günümüzde hızlı ve güvenli ulaşım için ülkeler önemli miktarda kaynak ayırmaktadır. Kara
veya demiryolu taşımacılığının hızlı ve güvenli olarak yapılabilmesi için üretilen araçların üst
yapı ve temeli üzerinde meydana getirdiği etkilerin doğru tahmini gerek ekonomik ve gerekse
can güvenliği açısından önemlidir. Bundan dolayı yüz yıla yakın bir süredir araştırmacılar,
hareketli yüklerin yapılar üzerindeki etkileri konusunda yoğun bir şekilde çalışmaktadır.
Hareketli yük altında elastik zemine oturan kiriş problemi ilk olarak Timoshenko [1]
tarafından çözülmüş, bunu Dörr [2] ve Kenney’in [3] katkıları takip etmiştir. Harmonik yük
altında elastik zemine oturan kiriş problemi Mathews [4] ve Younesian vd. [5] tarafından ele
alınmıştır. Jaiswal ve Iyengar [6] harmonik yükün yaylı kütle ile yapıya etkimesi durumunu
incelemişlerdir. Yükün zamanla şiddetinin değişmesi durumu ise Fryba [7] tarafından ele
alınmıştır. Houedec [8], Westergaard zemini üzerine oturan elastik kirişin sabit hızlı hareket
yük altındaki davranışını incelemiştir. Chen ve Huang [9] viskoelastik zemin üzerine oturan
sonlu ve sonsuz Timoshenko kirişinin hareketli yük altındaki davranışını ele almışlardır.
Awodola ve Oni [10], değişken rijitliğe sahip elastik zemin üzerine oturan ve hareketli tekil
yüke maruz elastik kirişin dinamik davranışını incelemişlerdir. Mallik vd. [11] sabit hızla
hareket eden tekil yüke maruz ve elastik zemine oturan üniform kirişin dinamik davranışını
çalışmışlardır.
Hareketli yükler, özellikle yüksek hızlarda, yapıda şiddetli titreşimlere ve dinamik gerilmelere
sebep olurlar. Bundan dolayı, hareketli yük etkisi altında kalan köprü ve demiryolu gibi son
derece yüksek maliyetli yapılarda bakım giderlerini azaltacak ve işletme ömrünü yükseltecek
tedbirlerin alınması, ancak yapının dinamik davranışının doğru olarak tespiti ile mümkündür.
Bu çalışma, yapının dinamik davranışını etkileyen sönüm, yük hızı ve yatak katsayısı gibi
parametrelerin sistemin dinamik davranışını nasıl etkilediğini görmek için yapılmıştır.
2. PROBLEMİN FORMÜLASYONU
Çalışmada Winkler elastik zemini üzerine oturan sabit kesitli, sonsuz uzun elastik kiriş ele
alınmıştır (Şekil 1). P tekil yükü kiriş üzerinde c sabit hızıyla hareket etmektedir. Probleme ait
hareket denklemi

EI

 4 v  x, t 
x 4



 2 v  x, t 
t 2

 2 b

v x, t 
t

 kv x, t   P  x  ct 

(1)

şeklindedir. Burada; EI kirişin eğilme rijitliğini, v(x,t) kirişin yer değiştirmesini, μ kirişin
birim uzunluğuna gelen kütlesini, ωb kirişin açısal sönüm frekansını, k yatak katsayısını, P
yükün şiddetini, δ Dirac-delta fonksiyonunu ve c yükün hızını göstermektedir.
x

-∞

P

c

y

+∞

EI, μ

k
Winkler Zemini

Şekil 1. Hareketli tekil kuvvet altında elastik zemine oturan sonsuz kiriş

297
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Kahya, Turan ve Araz

(1) kısmi diferansiyel denkleminin çözümü için (x,y) koordinat takımı yerine yükle birlikte
1/ 4
hareket eden yeni bir koordinat takımı tanımlanması uygundur [12].    k / 4EI  olmak
üzere s    x  ct  dönüşümü yapılırsa (1) kısmi diferansiyel denklemi

2
d 4 v( s )
d v( s )
2 d v( s )

4

 8 
 4v( s)  8  ( s)
4
2
ds
ds
ds

(2)

şeklinde bir adi diferansiyel denkleme indirgenir [12]. Burada

v x, t   v0 v s  ,
ccr  2

EI



v0 

P
P

,
3
8 EI 2k

  b

,


,
k



c
c

ccr 2


EI

(3)

1

 ( s )   ( x)


şeklinde tanımlıdır. (3) ifadelerinde  boyutsuz hız parametresi,  boyutsuz sönüm, ccr
kritik hızdır. (2) denkleminin çözümü için aşağıda tanımlanan üstel Fourier dönüşüm çifti
kullanılacaktır.


V (q) 

 v( s ) e

 iqs

1
v( s ) 
2

ds ,





 V (q) e

isq

dq

(4a,b)



(4a) denklemi (2) denklemine uygulanır ve

v(s)  v(s)  v(s)  v(s) s  0

(5)

sınır şartları da dikkate alınırsa

q4V (q)  4 2 q 2V (q)  i8 qV (q)  4V (q)  8

(6)

ifadesi elde edilir. Bu ifade yardımıyla

V (q) 

8
q  4 q  i8 q  4
4

2

2

(7)
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şeklinde dönüşüm alanında yer değiştirme ifadesi elde edilir. (7) denklemine (4b) ile verilen
ters Fourier dönüşümü uygulanırsa

v( s ) 



eisq
 q4  4 2q2  i8 q  4 dq
 
4

(8)

şeklinde dinamik yer değiştirmeler elde edilir. (8) integrali rezidü teoremi yardımıyla
hesaplanabilir.
3. REZİDÜ TEOREMİ İLE KOMPLEKS İNTEGRASYON
(8) integralinin hesabında rezidü teoremi kullanılacaktır. Bunun için ifade aşağıdaki şekilde
yazılır [12].
v( s ) 

4









F  q  dq 



eisq
 Q  q  dq
 
4

(9)

Burada

Q(q)  q 4  4 2 q2  i8 q  4

(10)

şeklinde tanımlıdır. Q(q) kompleks değişkenli fonksiyonun kutupları aşağıdaki gibi kabul
edilsin [12].

A1  a1  ib, A2  a1  ib, A3  a2  ib, A4  a2  ib

(11)

Kutupların kompleks düzlemde gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. (11) ifadeleri dikkate alınarak
(10) ile verilen Q(q) ifadesi

Q(q)  q 4  4 2 q 2  i8 q  4   q  A1  q  A2  q  A3  q  A4 

(12)

şeklinde yazılabilir. (11) ifadeleri (12) ifadesinde yazılırsa aşağıdaki eşitlikler elde edilir.
2b2  a12  a22  4 2 ,

2bi  a22  a12   8 i,

a

2
1

 b2  a22  b2   4

(13a-c)

(13b) denklemi (13a)’da yerine yazılır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa
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a12  2 2  b2 

2
,
b

a22  2 2  b2 

2
b

(14a,b)

ifadeleri elde edilir. (14a) ve (14b) denklemleri (13c) denkleminde yerine yazılırsa
b6  2 2b4   4  1 b2   2  2  0

(15)

ifadesi elde edilir. (15) denkleminin 6 tane kökü olup bunlardan pozitif olanı kompleks
integrasyonda kullanılacaktır. Descartes kuralına göre (15) eşitliğinin  0 ,  0 şartlarını
sağlayan köklerinden bir tanesi her zaman pozitif olmalıdır [12]. (15) ifadesinden bulunan
b>0 kökü (14) denklemlerinde yazılarak a1 ve a2 değerleri elde edilir. Cauchy rezidü teoremi
yardımıyla (8) integrali






n

F  q  dq  2 i  res F  q 

(16)

j 1

q  Aj

şeklinde yazılabilir. Burada, s  0 için integral üst yarım düzlemde olduğundan işaret (+)
pozitif, s  0 için integral alt yarım düzlemde olduğundan işaret (-) negatif alınır. (16) ifadesi
yardımıyla yer değiştirmeler
CR
A2
-a1

A1

ib
-a 2

a2

a1
R

-R
-ib
A4

A3

CR

Şekil 2. Kompleks kutupların gösterimi

v s 

2
ebs  D1 cos a1s  D2 sin a1s 
2
2
a1  D1  D2 

s0

(17)

v s 

2
ebs  D3 cos a2 s  D4 sin a2 s 
2
a2  D  D4 

s0

(18)

2
3
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şeklinde elde edilir. Burada

D1  a1 b,

D2  b2 

1 2
a1  a22  ,

4

D3  a2 b,

D4  b 2 

1 2
a1  a22 

4

(19)

olarak tanımlıdır. Aşağıda (15) denkleminin pozitif kökünün (b) çeşitli özel haller için elde
edilişi verilmiştir. b bulunduktan sonra (14) ifadeleri yardımıyla a1 ve a2 değerleri, ardından
da (17-19) ifadeleri yardımıyla dinamik yer değiştirme kolayca elde edilir.
o

Statik Hal (α=0, β=0)

(15) ifadesinde   0,   0 alınırsa, pozitif kök b  1 olarak elde edilir. (14) ifadelerinden
a1  1 ve a2  1 şeklinde hesaplanır.
o

Sönümsüz Hal (β=0)
 α<1, β=0 hali: Pozitif kök b  1   2 (14) ifadelerinde yazılırsa a1  a2  1   2
şeklinde elde edilir.
 α=1, β=0 hali: Bu durumda kritik hız, hareketli yükün hızına eşittir ve b=0, a1=a2=21/2
olarak elde edilir. Sönüm sıfır olduğundan kirişte yer değiştirme sonsuza gider.
 α>1, β=0 hali: Bu halde 0/0 belirsizliği ortaya çıktığından b kökü, Kenney [13]
tarafından verilen

b



 4  1

1/ 2




2 4 
 1  8  

1


...


2
2


 8    1 


(20)

seri yaklaşımı yardımıyla şeklinde hesaplanarak a1,2   2  1   2  1 olarak elde edilir.
o

Hafif Sönüm Hali (β<<1)
 α<1,

β<<1

hali:

a1 , a2  1   2 

Pozitif

b  1 2

kök

(14)

ifadelerinde

yazılırsa

2

şeklinde elde edilir.
1 2
b  21/ 4  1/ 2
 α=1,
β<<1
hali:
Pozitif
kök
a1  a2  (21/ 2  21/ 4  1/ 2 ) şeklinde elde edilir.
 α>1, β<<1 hali: Bu durumda b 



 1
4

olarak

alınırsa

[12]

ve a1  a2   2  1   2  1 şeklinde

elde edilir.
301
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Kahya, Turan ve Araz

o

Kritik Sönüm Hali (β=βcr)

Kritik sönüm durumunda a2 her zaman sıfırdır (Şekil 3). (14b) eşitliğinden

 cr  b  2 2  b2 
1
2

(21)

eşitliği elde edilir. (21) denklemi (15) denkleminde yazılır gerekli işlemler yapılırsa, pozitif
kök
b2 



2
 2   4  3
3



(22)

olarak elde edilir. (22) denklemi (21) denkleminde yazılırsa

cr 

 

21/ 2
33/ 2

2



1


  4  3  2 
4 3




(23)

şeklinde kritik sönüm elde edilir. Görüldüğü gibi kritik sönümün değeri yükün hızına bağlıdır.
(22) ile verilen b değeri (14a) ifadesinde yazılırsa





4
2 2   4  3 , a2  0
3

a12 

(24)

elde edilir. Şekil 3’e göre kompleks fonksiyonun kutupları

A3  A4  ib

A2  a1  ib ,

A1  a1  ib ,

(25)

şeklindedir. Bu kutuplar kullanılarak rezidü teoremi yardımıyla (8) integrali hesaplandığında
s  0 için (17) ifadesi A1 ve A2 kutupları aynı olduğundan değişmez. s  0 için ise

CR
A2

-R

ib

A2

A1

a1

-a1

CR

R

R

-ib A A
3
4

-a1

ib

-(b-a 2)i A3
-(b+a 2)i

a1

R

A4

CR

CR
Şekil 3. Kritik sönüm için kompleks kutuplar
( a2  0 )

A1

Şekil 4. Kritik üstü sönüm hali için kompleks
kutuplar
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vs 



1/ 2
2 ebs
b   4  3 s
4
  3



s0

(26)

şeklinde yer değiştirme elde edilir.
o

Kritik Üstü Sönüm Hali (β >βcr)

Şekil 4’e göre kompleks değişkenli fonksiyonunun kutupları aşağıdaki gibi yazılır [12].

A1  a1  ib,

A2  a1  ib,

A3    b  a2  i,

A4    b  a2  i

(27)

s  0 durumunda, Şekil 2 ve Şekil 4’e bakıldığında, denklemin kompleks köklerinden A1 ve
A2 birbirine eşit olduğu için yer değiştirme ifadesi (17) ile verildiği gibidir. s  0 için ise
vs 

1
 D3  D4  eb  a2  s   D4  D3  eb  a2  s 
2 

a2  D  D3 

s0

(28)

1 2
a1  a22 

4

(29)

2
4

şeklinde yer değiştirme elde edilir. Burada
D1  a1 b,

D2  b2 

1 2
a1  a22  ,

4

D3  a2 b,

D4  b 2 

olarak tanımlıdır.
4. HAREKETLİ YÜK ALTINDA YER DEĞİŞTİRMENİN HESABI
Hareketli yük altında boyutsuz yer değiştirme, (17) ve (18) ifadelerinde s=0 yazılarak
aşağıdaki gibi elde edilir.
v(0) 

2 D1
a1  D12  D22 

s  0,

v(0) 

2 D3
a2  D32  D42 

s0

(30)

Bu ifadelerde

2 

D1   2 2  b 2 

b 


1/ 2

2 

D3   2 2  b 2 

b 


b

D2  b 2 

b

D4  b 

1/ 2
2


b



(31)

b

şeklinde tanımlıdır.
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5. SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde, elastik zemine oturan sonsuz uzun kirişlerin hareketli yük altında dinamik
davranışı ile ilgili sayısal sonuçlar verilmiştir. Sayısal hesaplamalarda elastisite modülü
E=21000 kN/cm2, atalet momenti I=1862 cm4 ve birim uzunluğa gelen kütle μ=0,0125 kN/cm
olarak alınmıştır [12].
Şekil 5’de sönümsüz durumunda yük hızına bağlı olarak elastik kirişte meydana gelen
boyutsuz yer değiştirmeler verilmiştir. Şekle göre, yük hızının kritik hızdan küçük olması
(α<1) durumunda, yer değiştirme simetrik olmakta ve en büyük yer değiştirme yükün altında
meydana gelmektedir. α<1 hızlarında hız arttıkça yer değiştirme artmaktadır. Sistemde sönüm
olmadığı için (β=0) yük hızının kritik hıza eşit olması (α=1), sistemde rezonansa sebep
olmakta ve yer değiştirmeler sonsuza gitmektedir. Yük hızının kritik hızın üzerine çıkması
(α>1) durumunda ise yer değiştirme simetrik olmamakta ve en büyük yer değiştirme yükün
gerisinde meydana gelmektedir. α>1 için yük altında yer değiştirme sıfır olmakta, yükün
önünde ise sabit genlikli periyodik salınım yapmaktadır. α>1 hızlarında hız arttıkça yer
değiştirme azalmaktadır. Şekil 6’da hafif sönümlü halde (β<βcr), α=1 olması durumunda
sistemde büyük yer değiştirmelerin ortaya çıktığı görülmektedir.
Şekil 7’de kritik üstü sönüm halinde (β>βcr) yükün hızına bağlı olarak elastik kirişte meydana
gelen boyutsuz yer değiştirmeler verilmiştir. Kritik üstü sönüm halinde yer değiştirme
simetrik olmamaktadır. β=0 ve β<βcr’den farklı olarak α>1 için yük altında az da olsa bir yer
değiştirme meydana gelmektedir. En büyük yer değiştirme, tüm hızlarda yükün gerisinde
ortaya çıkmaktadır. Hız arttıkça yer değiştirmeler azalmaktadır. Yükün önünde yer
değiştirmeler sönümün etkisiyle kiriş boyunca azalarak sıfıra gitmektedir.
Şekil 8 ve 9’da sönümün yer değiştirme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yük hızı sırayla α<1
ve α>1 olacak şekilde seçilmiştir. α<1 için sönümsüz ve hafif sönümlü hallerde daha önce de
belirtildiği gibi yer değiştirme simetrik olmakta ve en büyük yer değiştirme yükün altında
meydana gelmektedir. Sönümün artması durumunda (β≥βcr) en büyük yer değiştirme yükün
gerisinde oluşmakta ve simetri bozulmaktadır. Beklendiği üzere sönüm arttıkça yer değiştirme
azalmaktadır. α>1 için her sönüm değerinde en büyük yer değiştirme yükün gerisinde
oluşmaktadır.
Şekil 10’da hareketli yük altında meydana gelen yer değiştirmenin hızla değişimi
görülmektedir. α<1 için hız arttıkça yer değiştirme artmakta, α>1 için ise azalmaktadır. α=1
rezonans hali olup β=0 halinde yer değiştirme sonsuza gitmektedir. β≠0 için ise β arttıkça yer
değiştirme azalmaktadır.
Şekil 11’de hıza bağlı olarak kritik sönümün değişimi görülmektedir. Şekilden görüldüğü
üzere hız arttıkça kritik sönüm azalmaktadır. Şekil 12 ve 13’de elastik zeminin yatak
katsayısına bağlı olarak yer değiştirme ve kritik hızın değişimi verilmiştir. Şekillere göre,
yatak katsayısı arttıkça (zemin sertleştikçe) yer değiştirme azalmakta, kritik hız ise
artmaktadır. Kritik hızın artması sert zeminlerde daha yüksek hızlarda rezonansın
gerçekleşeceği anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, yüksek hızlarda yumuşak zeminler
daha çok tehlike arz etmektedir.
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Şekil 5. Çeşitli hız değerleri için boyutsuz Şekil 6. Çeşitli hız değerleri için boyutsuz
yer değiştirmenin kiriş boyunca
yer değiştirmenin kiriş boyunca
değişimi (   0 )
değişimi (   0.1 )

Şekil 7. Çeşitli hız değerleri için boyutsuz Şekil 8. Çeşitli sönüm değerleri için
yer değiştirmenin kiriş boyunca
boyutsuz yer değiştirmenin kiriş
boyunca değişimi (   0.5 )
değişimi (   2 )
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Şekil 9. Çeşitli sönüm değerleri için Şekil 10. Yükün hızına göre farklı sönüm
boyutsuz yer değiştirmenin kiriş
değerleri
için
oluşan
yer
boyunca değişimi (   2 )
değiştirmeler

Şekil 11. Hıza bağlı olarak kritik sönüm Şekil 12. Zeminin yatak katsayısına bağlı
değerleri
olarak v0/P değişimi
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Şekil 13. Zeminin yatak katsayısına bağlı olarak ccr değişimi
Özetle, elastik zemine oturan sonsuz uzun elastik kirişlerin hareketli yük altındaki dinamik
davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlar verilebilir:
1.
β<βcr ve α<1 için yer değiştirme grafikleri statik haldekine benzer olmaktadır. Bu
durumda kritik kesit, yük altındaki kesit olup hız arttıkça en büyük yer değiştirme
artmaktadır.
2.
Sistemde sönüm olsun veya olmasın α=1 rezonans halinde en büyük yer değiştirmeler
ortaya çıkmaktadır.
3.
α>1 için en büyük yer değiştirme yükün gerisinde ortaya çıkmaktadır. β<βcr için yük
altında yer değiştirme sıfır iken β≥βcr için sonlu bir değere sahiptir.
4.
Kritik hız, zemin yatak katsayısı arttıkça artmaktadır. Buna göre yumuşak zeminler
yüksek hızlarda daha çok dikkat edilmesi gereken zeminlerdir.
5.
Hız arttıkça kritik sönüm azalmaktadır.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
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ÖZET
Bu çalışmada, yapıştırıcı ile birleştirilmiş kompozit levhalarda yapıştırıcı/levha ara yüzey
çatlak problemi sayısal olarak incelenmiştir. Çatlak ucu gerilme şiddet faktörü Yerdeğiştirme
Ekstrapolasyon Metodu ile hesaplanmıştır. İzotropik/monoklinik malzeme ara yüzeyindeki
çatlak ucu yerdeğiştirme ve gerilmeler, malzeme özellikleri ile ilişkili Barnett-Lothe (L, S)
tensörlerine bağlıdır ve bu tensörler Stroh formülleri kullanılarak, standart özdeğer
probleminin çözümü ile elde edilir. Genelleştirilmiş anizotropik malzemeler için geçerli
elastik rijitlik matrisleri cinsinden Barnett-Lothe tensör ifadeleri kullanılarak, ara yüzey çatlak
ucu gerilme şiddet faktörünün sayısal çözümü için açık formüller elde edilmiştir. Sayısal
uygulamada kompozit levhadaki fiber takviye açısının gerilme şiddet faktörü üzerindeki etkisi
grafik halinde sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Arayüzey Çatlak, Gerilme Şiddet Faktörü, Sonlu Elemanlar Metodu,
Anizotropik malzeme.
ABSTRACT
The adhesive/plate interface crack problem in composite plates that are bounded with
adhesive is numerically investigated in this study. The stress intensity factor at the crack tip is
calculated by using Displacement Extrapolation Method. The displacements and stresses at
the crack tip of the interface of the isotropic/anisotropic material are related with BarnettLothe (L, S) tensors that are depended on material characteristics. These tensors are obtained
by using Stroh formulations and solving standard eigenvalue problem. Formulations are
obtained for the numerical solution of stress intensity factor at the interface crack tip by using
the Barnett-Lothe tensors that are defined by means of the stiffness matrices, which are valid
for the generalized anisotropic materials. The effect of the composite plate’s fiber angle on
stress intensity factor is graphically presented in numerical application.
Keywords: Interface Crack, Stress Intensity Factor, Finite Element Method, Anisotropic
Material.
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1. GİRİŞ
Günümüzde kompozit malzemelerin kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artışa paralel
olarak kompozit malzemelerin kullanımı sırasında meydana gelecek hasarların incelenmesi de
büyük bir önem göstermektedir. Geleneksel bağlantı tipi olarak tanımlanan sökülebilir
mekanik birleştirmeler, yapı içerisinde süreksizlikler oluşturduğu için gerilme yığılmalarına
neden olur. Birleşme bölgesinde eşit gerilme dağılımını sağlamak amacıyla yapıştırıcı ile
yapılan birleştirmeler kompozit malzemeler için özellikle tercih edilmektedir. Ancak basınç,
sıcaklık, uygulama şartları vb. özellikler yapışma kalitesini önemli ölçüde belirleyen
faktörlerdir. Ayrıca uygun olmayan kullanım şartları ve ortamlar da birleşme mukavemetini
azaltabilir. Bu durum ise yapışma bölgesinde makro boyutta hasar oluşumlarını tetikler.
Meydana gelen hasar tipleri; yapıştırıcı/levha arayüzey çatlağı, yapıştırıcı kayma/soyulma
hasarı, levha delaminasyon hasarı şeklinde genellenebilir.
Kompozit levha ile yapıştırıcı arasında oluşan çatlak ucundaki gerilme şiddet faktörünün
hesaplanması, hasar oluşumu tahminlerinde önemli bir rol oynar. Ara yüzey çatlak
probleminde, takviyeli kompozit levhadaki fiberler çatlak doğrultusu (0o) ve çatlak
doğrultusuna dik doğrultu (90o) dışında yönlendirilmiş ise malzeme davranışının ortotropik
yapıdan monoklinik yapıya dönüşmesine neden olur. Dolayısıyla da çatlak ucu yer değiştirme
ve gerilme bağıntılarının genelleştirilmiş anizotropik malzeme için hesaplanması gerekir.
Gotoh [1], Clements [2], Willis [3], Bassabi ve Qu [4] ve Wu [5] farklı anizotropik
malzemeler arasında meydana gelen arayüzey çatlak problemlerini araştırmışlardır [6]. Hwu
[7] Stroh formüllerini [8] kullanarak aynı problem için çatlak ucu gerilmelerin asimptotik
çözümünü sunmuştur. Bu konuda analitik çalışmaların zorluğu dikkate alındığında sayısal
çözüm yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak, sonlu elemanlar metodunun kullanıldığı
araştırmalar da artmıştır. Ikeda ve diğ. [6] genel anizotropik malzemelerde iki boyutlu
arayüzey çatlak problemi için gerilme şiddet faktörünü virtüel çatlak genişleme metodunu
kullanarak hesaplamışlardır. Qian ve Sun [9] farklı takviye açılarına sahip kompozit tabakalar
arasındaki arayüzey çatlak problemini sonlu elemanlar metodunu kullanarak çözmüşlerdir.
Nagai ve diğ. [10] anizotropik malzemelerde arayüzey üç boyutlu çatlak problemini M
integral ve yerdeğiştirme ekstrapolasyon metodu ile incelemişlerdir. Penado [11] aniztoropik
malzemeler için arayüzey çatlak ucu tekil şiddet faktörlerini sayısal ve elastisite çözümlerinin
birleşimiyle elde etmiştir.
Bu çalışmada, yapıştırıcı ile tek yüzeyinden birleştirilmiş kompozit levhalarda
yapıştırıcı/levha ara yüzey çatlak probleminin sayısal çözümü ele alınmıştır. Fiber takviye
açıları ile çatlak farklı doğrultularda seçilmişlerdir. Bu nedenle de (i) ilk aşamada malzeme
rijitlik matrisinin çatlak doğrultusuna transformasyon formülleri verilmiştir. Bu durumda artık
kompozit malzeme davranışı monoklinik, yapıştırıcı ise izotropikdir. İzotropik/monoklinik
levha ara yüzeyindeki çatlak ucu yerdeğiştirme ve gerilmeler, malzeme özellikleri ile ilişkili
Barnett-Lothe (L, S) tensörlerine bağlıdır ve bu tensörler Stroh formülleri kullanılarak,
standart özdeğer probleminin çözümü ile elde edilir. Ancak genelleştirilmiş anizotropik
malzemeler için geçerli elastik rijitlik matrisleri cinsinden Barnett-Lothe tensör ifadeleri ilk
defa Liou ve Sung [12] tarafından elde edilmiştir. Çalışmanın (ii) ikinci aşamasında bu
formüller yerdeğiştirme ekstrapolasyon metoduna uygulanarak, yapıştırıcı/kompozit levha
arayüzey çatlak probleminin sayısal çözümü elde edilmiştir. (iii) Üçüncü aşamada ise; üç
boyutlu sayısal uygulamada kompozit levhadaki fiber takviye açısının gerilme şiddet faktörü
üzerindeki etkisi grafik halinde sunulmuştur.
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2. MATERYAL VE METOD
2.1 İzotropik ve Monoklinik Malzemeler Arasındaki Arayüzey Çatlak İçin Gerilme
Şiddet Faktörü
Farklı anizotropik malzemeler arasındaki arayüzey çatlaktaki gerilme şiddet faktörü Hwu [7]
tarafından
K II 


2r 
K I   lim
K  r 0
 III 

r
( )  i 
lk

 12 

  22 
 
 32 
1 

(1)

olarak tanımlanmıştır. Burada r çatlak ucundan olan uzaklık olup, lk gelişigüzel seçilen
karakteristik uzunluktur. εα (α = 1, 2, 3) ise arayüzey malzeme sabitlerini içerir.
diyagonal matris olup, i   1 şeklindedir. Matris Λ, üç özvektörün birleşimi olup
  [1, 2 , 3 ]

(2)

(M *  e2i M )  0
*

(3)

özdeğer problemine bağlıdır. Λ matrisi
T

 D  I

(4)

şeklinde normalize edilebilir. Özdeğerlerin açık formülleri Ting [13] tarafından
1
2

     i  , (α = 1, 2, 3)
1   

(5)

1 1 
ln
,  2   ,  3  0
2 1  

(6)

1

 1
2
   tr (WD 1 ) 2 
 2


(7)

olarak verilmiştir. Burada tr matris köşegenlerinin toplamı olup; ε salınım endeksi olarak
tanımlanır. M* arayüzey malzeme matrisi
M *  D  iW

(8)

olarak tanımlanır ve Barnett-Lothe tensörleri [14] ile ilişkilidir.
D  L11  L21

(9)

W  S1* L11  S2* L21

(10)

1 ve 2 indisleri sırasıyla alt ve üst malzemeleri tanımlar (Şekil 1). İzotropik yapıştırıcı
malzemesi için S1* ve L1 matrisleri
S1*

0  1 0 
1  2v 

1 0 0 ,
2(1  v) 
0 0 0

1 0 0 
E
0 1 0 
L1 

2(1  v 2 ) 
0 0 1  v 

(11)
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şeklindedir. E Elastisite modülü, v ise Poisson oranıdır.
Yapıştırıcı/tek tönlü fiber takviyeli kompozit levha arayüzeyinde meydana gelen bir çatlak
probleminde, eğer kompozit levhadaki fiber doğrultuları gelişigüzel seçilmiş ise (0o < θ <
90o), 1-2 malzeme asal eksen takımı çatlak doğrultusu ile çakışmaz. Çatlak doğrultusu
üzerinde kompozit levhadaki S 2* ve L2 matrislerini elde edebilmek için, orthotropik levhanın
malzeme özellikleri ile ilgili matrisin y = 0 simetri eksenine göre çatlak doğrultusuna
transform edilmesi gerekir (Şekil 1). Ortotropik malzemeler için şekil değiştirme-gerilme
bağıntısı

y

y
z

2-z*

1-x*

Malzeme 1
Yapıştırıcı

θ

x

Malzemel 2
Kompozit levha
Çatlak ucu

Şekil 1. Kompozit ile yapıştırıcı arasında arayüzey kenar çatlağı.

1   S11
  
 2   S12
 3   S13
 
 4   0
 5   0
  
 6   0

v21 v31
 1
 E E E 0 0
2
3
 1
 v12
1
v

 32 0 0
S12 S13 0 0 0   1   E1 E2
E3
  
S 22 S 23 0 0 0   2   v13 v23 1

0 0

S 23 S33 0 0 0   3   E1
E2 E3
  
0 0 S 44 0 0   4  
1
0
0
0
0


G23
0 0 0 S55 0  5  
 
1
0 0 0 0 S66   6  
0 0 0
 0
G13


0 0 0 0
 0



0 


0 
 
 1 
 2
0  
 
  3 
 
0  4 
  5 
  
0  6 

1 

G12 

(12)

şeklinde verilir. Sij (i,j=1,…,6) malzemenin kompliyans katsayıları olup, [S] rijitlik matrisi
[C]’ye dönüştürülebilir.
C  S 1

(13)

Global koordinat sistemine göre, döndürülmüş malzeme matrisi
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C *  RC CRCT

(14)

olarak tanımlanır. Burada transformasyon matrisi [15]




RC  






2
t11

2
t12

2
t13

2
t21

2
t22

2
t23

2t22t23

2t23t21

2
t31

2
t32

2
t33

2t32t33

2 t33t31

2 t12t13

2 t13t11

t21t31 t22t32 t23t33

t22t33  t23t32 t23t31  t21t33

t31t11

t32t12 t33t13

t32t13  t33t12 t33t11  t31t13

t11t21

t12t22 t13t23

t12t23  t13t22 t13t21  t11t23



2t21t22


2 t31t32

t21t32  t22t31 

t31t12  t32t11 
t11t22  t12t21 
2t11t12

(15)

dir. Matrisin katsayıları ise
t11  cos z cos y  sin  z sin  x sin  y
t12   sin  z cos x

t13  cos z sin  y  sin  z sin  x cos y
t21  sin  z cos y  cos z sin  x sin  y
t22  cos z cos x

(16)

t23  sin  z sin  y  cos z sin  x cos y
t31   cos x sin  y
t32  sin  x

t33  cos x cos y

olarak tanımlanır. θx , θy ve θz Euler açılarıdır. Rijitlik matrisinin çatlak doğrultusuna
transformasyonu için değerleri θx = 0, θy = – θ ≠ 0 ve θz = 0 şeklinde alınır. Verilen bu şartlar
altında elde edilecek yeni rijitlik matrisi,
*
c11
 *
c12
 *
c13
*
C 
0

*
c15

 0

*
*
c12
c13
*
*
c22
c23
*
*
c23
c33

0

0

*
*
c25
c35

0

0

*
0 c15
0 

*
0 c25 0 

*
0 c35
0 
*
* 
c44
0 c46

*
0 c55
0 

*
*

c46
0 c46

(17)

dir. Bu malzeme matrisi x2 = y = 0 simetri düzlemine göre monoklinik malzeme olarak
tanımlanır. Düzlem şekil değiştirme hali için rijitlik matrisinin bileşenleri
M ij  cij* 

ci*3  c*j 3
*
c33

, (i,j=1,…,6)

(18)
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şeklinde tekrar düzenlenmelidir. Bu noktadan sonra ise S 2* ve L2 matrislerinin monoklinik
malzemeler için yazılması gerekir. Barnett-Lothe tensörleri, kartezyen koordinatlarda lineer
elastik malzemeler için denge denklemlerinin kullanılması ile elde edilen
Ua  (Q  p( R  RT )  p 2T )a  0

(19)

probleminin çözümünden elde edilir. Burada; Q  [Ci1k1 ] , R  [Ci1k 2 ] ve
T  [Ci 2k 2 ] (i,k=1,…,3) olarak tanımlanır. Denklem (19)’un yerdeğiştirme fonksiyonu için
çözümünden; üç farklı sanal pozitif sanal kök pi, (i =1, 2, 3) ve bunlara bağlı elde edilecek ak
(k =1, 2, 3) özvektörler bulunur. Sütun vektörü ak ayrıca
özdeğer

bk  ( RT  pkT )ak  ( R  pk1Q)ak (k =1, 2, 3)

(20)

ile ilişkilidir. Üç farklı özdeğer için elde edilecek [A] ve [B] matrisleri arasındaki ilişki
L  2iBBT , S *  i(2 ABT  I )

(21)

şeklindedir. Bu matrisler anizotropik malzemeler için genellikle sayısal olarak
hesaplanmaktadır. x2 = y = 0 simetri düzlemine göre monoklinik malzemeler için bu ifadeler
malzeme rijitlik matris bileşenleri cinsinden açık ifadeleri Liou ve Sung [12] tarafından elde
edilmiştir.

Yˆ
0
 12
0

Y22

 Yˆ Y  Yˆ Yˆ
Yˆ Y  Yˆ Yˆ
S 2*   12 33 23 213 0  12 13 23 211
Y11Y33  Y13
 Y11Y33  Y13

Yˆ23

0
0

Y22





Y33
Y13
0 


2
2 
Y11Y33  Y13 

 Y11Y33  Y13



1
 , L2  
0
0

Y22






Y
Y
13
11

0

2
2
Y11Y33  Y13 

 Y11Y33  Y13


(22)

Denklem (22)’de;
Y11  i[0   ( p3 )1  a13( p3 )] / DB
Y33  i[ ( p3 ) p33   ( p3 )3  a33( p3 )] / DB

Yˆ12  Re{[  ( p3 ) p31  a13( p3 )  1 ] / DB }
Y22  i[ ( p3 ) p32  a23( p3 )  2 ] / DB

(23)

Y13   Im{[ ( p3 ) p30   ( p3 )1  a13( p3 )] / DB }

Yˆ23  Re{[  ( p3 ) p30   ( p3 )2  a23( p3 )] / DB }

ve
DB  1   ( p3 )[  p3]

(24)

olup,
2

0  M 22M 46 2  M 66M 250  M 22M 443  (M 25M 46  M 66M 44  M 46 )1
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2

1  1 2 (M 22M 462  M 66M 250 )  (M 22M 44 )3  (M 25M 46  M 66M 44  M 46 )1
2

2  1 2 (M 66M 25  M12M 46 )1  (M 66M 44  M12M 44  M 25M 46  M 46 ) 2
3  M 66M 22 2  M 66M120  M 22M 463  M12c461
2

0  (M 66M 25  M12M 46 )1  (M 66M 44  M12M 44  M 25M 46  M 46 )2

(25)
2

1  M 22M 46 p1 p21  M 66M 25 4  M 22M 44 p1 p22  (M 25M 46  M 66M 44  M 46 ) p1 p20
2

2  (M 66M 25  M12M 46 ) p1 p2 0  (M 66M 44  M12M 44  M 25M 46  M 46 ) p1 p21
3  M 66M 22 p1 p21  M 66M12 4  M 22M 46 p1 p22  M12M 46 p1 p20

şeklinde yazılabilir.  ,  , i (i = 0, 1, 2, 3),  i (i = 0, 1, 2, 4) ve  i (i = 1, 2, 3) ;


 2( p2 )  1( p1 )



1 ( p1 ) p2   2 ( p2 ) p1

p 2  p1

p2  p1

0 

1 / 1 ( p1 )  1 /  2 ( p2 )
p2  p1

1 

p1 / 1 ( p1 )  p2 /  2 ( p2 )
p2  p1

2 

p1 / 1 ( p1 )  p2 /  2 ( p2 )
p2  p1

3 

p1 / 1 ( p1 )  p2 /  2 ( p2 )
p2  p1

0 

2

3

2

3

1 ( p1 ) / 1 ( p1 )   2 ( p2 ) /  2 ( p2 )

1 

(1 ( p1 ) / 1 ( p1 )) p1  ( 2 ( p2 ) /  2 ( p2 )) p2
p2  p1

2 

(1 ( p1 ) / 1 ( p1 )) p1  ( 2 ( p2 ) /  2 ( p2 )) p2
p2  p1

4 

(1 ( p1 ) / 1 ( p1 )) p2  ( 2 ( p2 ) /  2 ( p2 )) p1
p2  p1

0 
1 

(26)

p2  p1

2

2

 2 ( p2 ) / 1 ( p1 )  1 ( p1 ) /  2 ( p2 )
p2  p1
( 2 ( p2 ) / 1 ( p1 )) p1  (1 ( p1 ) /  2 ( p2 )) p2
p2  p1
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2 

( 2 ( p2 ) / 1 ( p1 )) p1  (1 ( p1 ) /  2 ( p2 )) p2
p2  p1

3 

( 2 ( p2 ) / 1 ( p1 )) p1  (1 ( p1 ) /  2 ( p2 )) p2
p2  p1

2

3

2

3

dir. Benzer şekilde  k ( pk ) (k =1, 2) ve  ( p3 ) parametreleri
 k ( pk )  
 ( p3 ) 

 ( pk )
 ( pk )

(k =1, 2)

(27)

 ( p3 )
 ( p3 )

şeklinde yazılabilir.  ( p3 ) ,  ( p3 ) ,  ( pk ) ,  ( pk ) (k =1, 2)’ nin açılımları ise
 ( pk )  (M 66M 22M 44  M 22M 462 ) pk4  (M15M 66M 25  M12M 66M 55 )
(M12M 25M 46  M 55M 22M 66  M15M 22M 46

 M 12 M 66 M 44  M 12 M 46  M 66 M 25 ) pk2
2

2

(k =1, 2)

 ( pk )  (M15M 22M 44  M 25M 462  M 25M 44M12
 M 25 M 44 M 66  M 46 M 25  M 55 M 22 M 46 ) pk3
2

(M15M 44M 66  M 55M12M 46  M15M 25M 46  M15M 46 ) pk
2

(k =1, 2)

 ( p3 )  (M 46M122  M12M 66M 25  M11M 22M 46  M15M 22M 66 ) p32
 (M 11M 66 M 25  M 15 M 12 M 66 )

(28)

 ( p3 )  (M 44M 22M 66  M 22M 462 ) p35
 (M 11M 44 M 66  M 15 M 12 M 46  M 11M 25 M 46  M 11M 46 ) p3
2

 (M12M 25M 46  M11M 22M 44  2M12M 44M 66
 M 15 M 22 M 46  2M 12 M 46  M 44 M 12 ) p3
2

2

3

dir. Denklem (23)’de, ai 3 ( p3 ) (i =1, 2, 3)
a13( p3 )  (11( p3 )  10 ( p3 ) ( p3 )) / 3 ( p3 )
a23( p3 )  ( 21( p3 )   20 ( p3 ) ( p3 )) / 3 ( p3 )

(29)

a33( p3 )  (31( p3 )  30 ( p3 ) ( p3 )) / 3 ( p3 )

ve
11( p3 )  M 22M 46 p32  M 66M 25

10 ( p3 )  M 22M 44 p33  (M 25M 46  M 66M 44  M 462 ) p3

 21( p3 )  (M 66M 25  M12M 46 ) p3
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 20 ( p3 )  (M 66M 44  M12M 44  M 25M 46  M 462 ) p32

(30)

 31( p3 )  M 66M 22 p32  M 66M12
 30 ( p3 )  M 22M 46 p33  M12M 46 p3
 k ( pk )  (M 66M 44  M 46 )(M 22 p32  M12 ) pk
2

(k =1, 2, 3)

değerlerine eşittir. Monoklinik malzemeler için Denklem (19)’ daki U matrisinin determinantı
aşağıdaki formu alır.
   6 p6   4 p 4   2 p 2   0 p0  0

(31)

Burada;
 6  M 66M 22M 44  M 22M 462

 4  2M12M 25M 46  2M15M 22M 46  2M12M 44M 66  M11M 22M 44
 M 55M 22M 66  2M12M 46  M 66M 25  M 44M12
2

2

2

(32)

 2  2M15M 66M 25  2M12M 25M15  2M15M12M 46  2M 55M12M 66  2M11M 25M 46
 M11M 22M 55  M11M 44M 66  M11M 46  M 22M15  M11M 25  M 55M12
2

2

2

2

 0  M11M 55M 66  M 66M152

dir. Denlem (31)’in çözümünden elde edilece kökler iki tiptir. [12, 16]. Tip I için kökler;
p1  in1 ,

(n1  0, n2  0, n3  0)

p3  in3

p2  in2 ,

(33)

Tip II için kökler ise
p1  m1  in1 ,

p2  m1  in1 ,

p3  in3

(34)

şeklindedir. Şimdi Denklem (11) ve (22) kullanılarak [D] ve [W] matrisleri tekrar yazılabilir.
D

L11

W

S1* L11



L21

 D11 0 D13 


  0 D22 0 
 D13 0 D33 

 S 2* L21

 0  W21 0 


 W21 0  W32 
 0 W32
0 

(35)

(36)

Bu noktada ise Denklem (19)’un dışında Denklem (3)’deki başka bir özdeğer probleminin
çözülmesi ve özvektörlerinin bulunması gerekmektedir. Özvektör matrisi Λ açık formülü
monoklinik malzemeler için
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 ia f

 bf c f

1

 cf

 id f

 b f c f

ia f
bf c f
1
cf


id f
bf c f


W32

b f D22 


0



W21

b f D22 

(37)

şeklinde verilmiştir [9]. Burada;
a f  W21D33  W32D13
2
b f   ( D11D33  D13
)

c f  2D22

(38)

d f  W32D11  W21D13

olarak tanımlanır.
2.2 Sayısal Metot
Gerilme şiddet faktörünün hesaplanmasında, yer değiştirme ektrapolasyon metodu
kullanılmıştır. Farklı anizotropik malzemeler arasında oluşan çatlak için gerilme şiddet
faktörü, çatlak bölgesi yer değiştirmelerine bağlı olarak [10]
K II 




K I   lim
r  0 2r
K 
 III 

(1  2i  ) cosh( )
(r / lk )i 

u 
 
 v 
w
 
T

(39)

şeklinde yazılabilir. Burada Δu, Δv ve Δw ifadeleri -x, -y ve -z doğrultularındaki yer
değiştirmelerdir (Şekil 2).
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y (v)
Üst
Malzeme 1

Çatlak
ucu

Yapıştırıcı

i

x (u)
Δvij

j

Δuij

z (w)

Alt

Δa

Δa

Malzeme 2
Kompozit
Δa Levha

Δa
a

Şekil 2. Yer değiştirme ekstrapolasyon metodu için çatlak bölgesi sonlu eleman modeli ve
yerdeğiştirmeler.
Çalışmada çatlak ucu yerdeğiştirmeleri sonlu elemanlar metodu kullanılarak hesaplanmıştır.
Çatlak yüzeyi boyunca, başlangıçta üst üste çakışan düğümlerin yükleme sonrası oluşan
deplasman farkları Δu, Δv ve Δw, hesaplanarak, gerilme şiddet faktörünü elde etmek için
Denklem (39)’da yerine yazılır. Elde edilen gerilme şiddet faktörleri ile hesaplamada
kullanılan düğümlerin çatlak ucuna olan uzunlukları arasında grafik çizilir. Çatlak ucuna
yakın bölgede birbirini takip eden üç noktadan elde edilen gerilme şiddet faktörü değerlerine
doğru çizilerek korelasyon faktörü R2 hesaplanır. Elde edilen doğrulardan R2 değeri 1’e en
yakın olanı seçilerek, seçilen doğrunun gerilme şiddet faktörü eksenini kestiği değer
r→0’daki gerilme şiddet faktörü olarak kullanılır [17] (Şekil 3).
Gerilme şiddet faktörü
K (MPa mm )
Gerilme şiddet
faktörü
Kr→0
0

r/a

Şekil 3. Yerdeğiştirme ekstrapolasyon metoduna göre gerilme şiddet faktörünün r→0’da
hesaplanması [18].
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3. SAYISAL UYGULAMA
Tek yüzü yapıştırıcı ile birleştirilmiş kompozit levha bağlantı boyutları Şekil 4’te
gösterilmiştir. Kompozit ile yapıştırıcı arasında levha genişliği boyunca 3 mm boyunda düz
bir çatlak olduğu kabul edilmiştir. 2 mm kalınlığa sahip kompozit levha, tek yönlü
takviyelendirilmiş karbon/epoksiden üretilmiş olup, fiber oryantasyon açısı 0o < θ < 90o
arasındadır. Karbon/epoksi kompozitin ve yapıştırıcının mekanik özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Çatlak ucu

z

0.5
2
y

2

1

x

3

θ
10
x
80

20

80

Şekil 4. Bağlantı boyutları.
Tablo1. Karbon/epoksi kompozit ve yapıştırıcının mekanik özellikleri.
E1 *

G12, G13
(MPa)

G23

v12, v13

v23

(MPa)

E2, E3
(MPa)

(MPa)

(-)

(-)

Carbon/Epoksi
[19]

145000

10000

7000

3700

0.25

0.5

Yapıştırıcı

1500

1500

576.923

576.923

0.3

0.3

Malzeme

E, G ve v: Sırasıyla malzemelerin Elastisite modülü, Kayma modülü, Poisson
oranıdır.
*

1-fiber doğrultusu, 2-fibere dik doğrultu, 3-kalınlık doğrultusudur.
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MAT

NUM

1

MAY 4 2012
ELEMENTS 16:10:16

MAT

1

NUM
MAY

4 2012
16:10:07

ELEMENTS
MAT

NUM
MAY

Çatlak ucu

4 2012
15:58:33
B

u=v=w=0
A
Y
12 X
11

Z

y(v)
x(u)
z(w)

Yük=P=10 MPa

Şekil 5. Problemin sonlu eleman modeli.
Problemin üç boyutlu sonlu elemanlar modeli Şekil 5’te gösterilmiştir [20]. Kenar çatlağa
sahip levha, ve yapıştırıcı 20 düğümlü Solid95 eleman tipi kullanılarak modellenmiş olup,
çatlak ucunda tekil (singular) elemanlar kullanılmıştır. Her iki kompozit levhadaki fiber
yönlendirmeleri ise levhalarda kullanılan elemanların koordinat sistemlerinin θ’ya göre
transform edilmesiyle elde edilmiştir [21]. Levha sağ kenarında yerdeğiştirmeler u = v = w =
0’dır, sol kenarda ise yer değiştirmeler v = w = 0 olup levha P=10 MPa üniform çekme yükü
etkisi altındadır.

14
12
10
8
6
4
2
0
A

θ=15

θ=45

θ=75

B

a) KI gerilme şiddet faktörü (MPamm1/2)
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14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
A

B

θ=15

θ=45

A

B
θ=15

θ=75

b) KII gerilme şiddet faktörü (MPamm1/2)

θ=45

θ=75

c) KIII gerilme şiddet faktörü (MPamm1/2)

Şekil 6. Levha genişliği boyunca gerilme şiddet faktörünün farklı fiber oryantasyon açıları (θ)
için değişimi.
Şekil 6’da levha genişliği boyunca (A-B aralığı Şekil 5) çatlak ucu arayüzey gerilme şiddet
faktörünün değişimi fiber takviye açıları θ=15o, 45o ve 75o için verilmiştir. Fiber takviye
açısının artmasıyla KI değerinin arttığı görülebilir. Ayrıca fiber yönlendirmesi üzerinde A
kenarından B kenarına gidildikçe KI gerilme şiddet faktörü azalmaktadır. Ancak bu düşüş
küçük θ değerleri için daha fazladır. KII ve KIII gerilme şiddet faktörleri KI’ e göre A
kenarında çok daha küçük değerlerde olup, B kenarında bu fark özellikler küçük θ açılarında
kapanmaktadır. KII değerleri levha kenarlarında maksimum olup, fiber takviye açısının
artmasıyla artmaktadır. En büyük KIII değerleri θ=45o için elde edilmiştir ancak bu değerler,
KI ve KII gerilme şiddet faktörlerinin yanında küçüktür.
Bu çalışmada, yapıştırıcı ile birleştirilmiş kompozit levhalarda ara yüzey çatlak problemi
sayısal olarak incelenmiştir. Çatlak ucu gerilme şiddet faktörü Yerdeğiştirme Ekstrapolasyon
Metodu ile hesaplanmıştır. İzotropik/monoklinik malzeme ara yüzeyindeki çatlak ucu
yerdeğiştirme ve gerilmeler için, anizotropik malzemeler için geçerli elastik rijitlik matrisleri
cinsinden Barnett-Lothe tensör ifadeleri kullanılarak açık formüller elde edilmiştir. Sayısal
uygulamada kompozit levhadaki fiber takviye açısının artmasının gerilme şiddet faktörü
üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Çalışma farklı tabakalı kompozitler için üç boyutlu
delaminasyon problemlerinin sayısal çözümüne de uygulanabilir.
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EFFECT OF ADHESIVELY JOINT PARAMETERS ON FATIGUE CRACK
GROWTH FOR THIN PLATES REPAIRED WITH COMPOSITE PATCH
ABSTRACT
In this study, fatigue behavior of single-side repaired aluminum plates is investigated,
numerically. Composite patch obtained from glass/epoxy laminate which are manufactured
for different thickness and fiber orientation angles are used. Aluminum Alloy plates having
centered crack whose axes are selected at different angles according to the load direction is
2023-T3. Crack tip stress intensity factor, crack growth direction and plate life are solved
under fatigue load condition. In the numerical solution, ANSYS, 12.1 finite element package
program is used and the repaired plate is modeled as the three dimensional. Stress intensity
factor is calculated by using Displacement Extrapolation (DE) method. Effect of variation of
composite patch properties, crack directions and adhesive thickness on crack growth and life
is examined. Obtained results are presented in the form of graphs.
Keywords: Composite patch, stress intensity factor, finite element analysis, adhesive, pin
joint.
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ÖZET
Bu çalışmada kompozit yama kullanılarak yapıştırıcı ile bir yüzü tamir edilmiş çatlak içeren
ince Alüminyum levhaların yorulma davranışı sayısal olarak incelenmiştir. Kompozit yama
olarak cam/epoksiden üretilmiş farklı kalınlık ve fiber takviye açılarında yamalar kullanılmış
olup, merkezinde yükleme doğrultusuna göre farklı açılarda konumlanmış çatlağa sahip levha
ise 2024-T3 Alüminyum alaşımıdır. Yorulma yükü etkisi altında levhada çatlak ucu gerilme
şiddet faktörleri, çatlak ilerleme doğrultusu ve levha ömrü sayısal olarak hesaplanmıştır.
Çözümde sonlu elemanlar paket programı ANSYS,12.1 kullanılmıştır ve tamir edilmiş levha
üç boyutlu olarak modellenmiştir. Gerilme şiddet faktörü; Yer değiştirme Extrapolasyon (YE)
metodu ile hesaplanmıştır. Kompozit yama özelliklerinin, çatlak doğrultularının ve yapıştırıcı
kalınlıklarının değişiminin çatlak ilerlemesi ve ömür üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde
edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kompozit yama, yorulma, çatlak ilerlemesi, sonlu elemanlar metodu,
gerilme şiddet faktörü.
1. GİRİŞ
Günümüzde kompozit malzemelerin kullanım alanları özellikle yüksek mukavemet ve düşük
yoğunluk ilişkisi nedeniyle farklı endüstriyel uygulamalarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
havacılıkta kullanılan Alüminyum panellerin kompozit ile tamiri, dayanım ve uygulanabilirlik
açısından oldukça başarılı sonuçların elde edilmesine neden olmuştur. Alüminyum levhaların
kompozit yama ile tamirinde levha/yapıştırıcı ara yüzeyi uygun yapıştırıcı kullanılarak
birleştirilmektedir. Yapıştırma işlemi, çatlağın bulunduğu yüzeyde tek veya çift yönlü yama
kullanılarak yapılabilmektedir. Ancak pratikte uygulama kolaylığı bakımından tek yönlü
yapıştırma en çok tercih edilen tamir yöntemi olmakla birlikte geometrisinden dolayı yükleme
sonrası ince levhalarda düzlem dışı değiştirmelerin meydana gelmesi olasıdır.
Çatlak, çentik, delik vb. şeklinde geometrik düzensizlikler içeren yapıların yamalı tamir
sonrası statik ve dinamik yük etkisi altındaki mekanik davranış analizleri büyük önem taşır.
Sonlu elemanlar metodunun gelişmesi ile birlikte fiber takviyeli kompozit yama ile tamir
edilmiş çatlaklı levhaların analizleri hız kazanmıştır. Statik yük etkisi altındaki levhalar için
yapılan analizlerde tabakalı kompozit yamada fiber doğrultusunun etkisi [1], çift ve tek yönlü
yama kullanımı [2], dairesel deliklerde oluşan kenar çatlağın tamiri [3, 4], kompozit yamanın
şeklinin etkisi [5-8] ve optimizasyonu [9], Mod II yükleme sonucu oluşan tamir davranışı [10,
11], yamanın hidro termal yaşlandırma etkisi [12], yama malzemesi [13], yamanın levhaya
yapışmaması durumu başka bir deyişle hatalı tamir veya zamanla yapıştırıcının levhadan
ayrılması [14, 15] konuları sayısal olarak gerilme şiddet faktörü açısından incelenmiştir.
Tamir edilmiş levhalarda sayısal ilerlemeli hasar analizi yapılarak nihai hasar yükü
belirlenebilmesine rağmen [16], esas olan tamir sonrası levhada pratikte sıklıkla karşılaşılan
tekrarlı yükler etkisinde çatlak davranışıdır. Sekine ve diğ. [17] birleştirilmiş sınır eleman ve
sonlu eleman metodunu kullanarak fiber takviyeli polimer kompozit yama ile tamir edilmiş
Alüminyum panelin yorulma davranışını sayısal olarak inceleyerek deneysel sonuçlarla
karşılaştırmışlardır. Maligno ve diğ. [18] ABAQUS ile yapıştırıcı tabakasına hasar modelinin
uygulandığı Zencrack sonlu elemanlar kodunu kullanarak kalın Alüminyum alaşımlı
levhalarda yorulma çatlak ilerlemesini araştırmışlardır. Cam epoksi yama ile tamir edilmiş
ince Alüminyum levhalar için düzlem boyunca çatlak yönlenme doğrultusunun sayısal ve
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deneysel olarak analizi karışık mod yükleme altında Toudeshky ve diğ. [19] tarafından
yapılmıştır. Lee ve Lee [20] tek yönlü yama ile tamir edilmiş levhalarda kalınlık boyunca
çatlak ilerleme doğrultusunu ve levha ömrünü lineer olmayan sonlu elemanlar metodunu
kullanarak deneysel sonuçlarla uyumlu olarak hesaplamışlardır. Boron epoksi yamanın
güçlendirilmiş 2024-T3 Alüminyum levhanın tamirinde kullanılması sonucu yorulma
davranışı sayısal ve deneysel olarak Sabelkin ve diğ. [21] tarafından yapılmıştır. Toudeshky
ve diğ.[22] tamirli kalın levhalarda kalınlık boyunca çatlak ilerlemesini tekrarlı yükler altında
çözmek amacıyla VCC (Virtüel Crack Closure) tekniğini kullanmışlardır. Toudeshky ve
Mohammadi [23] genel karışık mod yükleme altında farklı yama fiber oryantasyonları için
tamirli levhada çatlak ilerlemesini hem kalınlık boyunca hem de düzlemde sayısal olarak
hesaplamışlardır. Havacılık sektöründe sıklıkla kullanılan profil desteği ile güçlendirilmiş
levhaların yorulma analizinde dairesel boşluk etkisi [24] ve birleşik yük etkisi [25] ise yine
Toudeshky ve diğ. tarafından incelenmiştir.
Çatlak içeren levhaların yapıştırıcı kullanılarak kompozit yama ile tamiri ideal yapışmayı
sağlayacak birçok tasarım parametresini barındırır. Levha, yapıştırıcı, çatlak ve yamanın
özellikleri ideal bağlantı ve levha ömrünü etkileyen ana elemanlardır. Bu amaçla çalışmada,
literatürden farklı olarak kompozit yama tabaka diziliminin, çatlak açılarının ve yapıştırıcı
kalınlıklarının değişiminin çatlak ilerlemesi ve ömür üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Kompozit yama olarak cam/epoksiden üretilmiş yamalar kullanılmış olup, merkezinde
yükleme doğrultusuna göre farklı açılara sahip 2024-T3 Alüminyum alaşımı levhalar
seçilmiştir. Tekrarlı yük etkisi altında ince levhada düzlemsel çatlak ilerleme doğrultusu ve
levha ömrü sayısal olarak elde edilmiştir. Çatlak ucu gerilme şiddet faktörü ise Yer değiştirme
Extrapolasyon (YE) metodu ile hesaplanmıştır.
2. PROBLEMİN TANIMI
Sayısal çözümü yapılan kompozit yama ile tamir edilmiş levha Şekil 1’de verilmiştir.
Yapıştırıcı malzemesi olarak FM 73 film için kalınlıklar t = 0.05, 0.1, 0.15 ve 0.2 mm olarak
seçilmiş olup, çatlak doğrultusu θ = 0o, 15o, 30o, 45o ve 60o olarak belirlenmiştir. Kompozitte
tabaka dizilimleri ise eşit yama kalınlığı için; [0]4, [90]4, [45]4, [45/-45]2, [0/90]2 ve [0/45]2
şeklinde alınmıştır.
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Alüminyum
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Yapıştırıcı

β
Fiber
doğrultusu
x

z
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Alüminyum
levhanın tamir
edilmiş ön yüzü

θ
Çatlak
doğrultusu

z

σ0
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Şekil 1. Merkezi çatlağa sahip levhanın kompozit levha ile tamiri.

Levha kalınlığı
y

2.29 mm

Çatlak boyu

Tabaka
kalınlığı

10 mm

0.18 mm

x
100 mm
170 mm
z

48 mm

Şekil 2. Levha ve yamaya ait boyutlar.
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Ayrıca yama kalınlıklarının etkisinin yorulma davranışı üzerindeki etkisini incelemek için ise
eşit tabaka kalınlığında aynı fiber oryantasyon açısında tabaka dizilimleri [45/-45], [45/-45]2,
[45/-45]3 ve [45/-45]4 için analizler yapılmıştır (Şekil 2). Çözümde kullanılan malzemelere
ait mekanik özellikler ise Tablo 1’de verilmiştir [19]. Tekrarlı uygulanan

= 110 MPa ve  min = 0 olmak üzere ortalama çekme yükü  0 =110

gerilmeler
MPa’dır.

Tablo 1. Levha ve yapıştırıcı malzemelere ait mekanik özellikler [19].
Malzeme

Alüminyum

Kompozit yama

Yapıştırıcı

E11 (GPa)

71.02

27.82

1.83

E22 (GPa)

71.02

5.83

1.83

E33 (GPa)

71.02

5.83

1.83

G12 (GPa)

27.32

2.56

0.69

G13 (GPa)

27.32

2.56

0.69

G23 (GPa)

27.32

2.24

0.69

v12

0.3

0.31

0.33

v13

0.3

0.31

0.33

v23

0.3

0.41

0.33

Yorulma yükü altında çatlak ilerleme hızı
a
 C (K eş ) m
N

(1)

olarak verilir. Burada C = 2.29 10-14 ve m = 3.7927’ dir [26]. Çevrimsel gerilme şiddet
faktörü
K  Kmax  Kmin

(2)

karışık mod yükleme durumunda eşlenik çevrimsel gerilme şiddet faktörü
Keş  ( K I  K III  2K II

2

(3)

şeklinde tanımlanır. KI, KII ve KIII sırasıyla çekme, kayma ve makaslama modu için gerilme
şiddet faktörleridir. Denklem (3)’ e göre hesaplanacak değerden yararlanarak Denklem
(1)’den a çatlak ilerlemesi için n ömrü elde edilir. Çatlak ilerleme kriteri olarak ise
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Keş  K IC

(4)

ifadesinden yararlanılır. Alüminyum levha için K IC =1015 MPa mm0.5’dir [26]. Bu arada
çatlak yönlenme açısı ise [27];
tan(2 )  0.25K I  0.25 (

KI 2
)  8 , K II  0
K II

tan(2 )  0.25K I  0.25 (

KI 2
)  8 , K II  0
K II

(5)

şeklinde hesaplanır.
3. SAYISAL ANALİZ
Problemin üç boyutlu sonlu elemanlar modeli Şekil 3’te gösterilmiştir. Çatlağa sahip levha ve
yapıştırıcı 20 düğümlü Solid95, kompozit yama için ise Solid186 eleman tipi kullanılarak
modellenmiş olup, çatlak ucunda tekil (singular) elemanlar kullanılmıştır. Çatlağın ucunun
etrafı 12 tekil elemanla modellenmiş olup, çatlak ucunda tekil elemanın toplam çatlak
uzunluğuna oranı ise 0.00585 tir. Farklı levha boyutları için toplam 18 model hazırlanmıştır.
Sayısal çözümde tam model kullanılmış olup, levhanın alt ve üst tarafına üniform çekme yükü
uygulanmıştır.

Tamir edilmemiş arka
yüzeydeki serbest çatlak ucu

Deforme olmuş çatlak
yüzeyi

Tamir
edilmemiş
arka yüzey

Şekil 3. Problemin sonlu eleman modeli.
ANSYS programı çatlak ucundaki gerilme şiddet faktörünü KCALC komutunu kullanarak; Yer
değiştirme Ekstrapolasyon metoduyla hesaplamaktadır. Bu metoda göre tam modellenmiş
çatlak ucundaki gerilme şiddet faktörü Mod I yükleme durumu için;

330
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Kaman ve Erkek

K I  2

2Gr
v
(lim
)
1   r 0 r

(6)

K II  2

2Gr
u
(lim
)
r

0
1 
r

(7)

K III  2

2Gr
w
(lim
)
1   r 0 r

(8)

ile tanımlanır [28]. Burada Δu, Δv ve Δw; sırasıyla –x, –y ve –z doğrultularında çatlak
yüzeyinde koordinatları aynı düğümler arasındaki açılma miktarı (Şekil 4), Gr: levhanın
kayma modülü olup,  ise düzlem şekil değiştirme hali için 3  4 , düzlem gerilme hali için
v
ise (3  ) /(1  ) değerine eşittir.
ifadesi, çatlak ucunda I düğümü referans olmak üzere Kr
M ve J-L düğümleri arasındaki yer değiştirmeler ölçülerek r’nin lineer bir fonksiyonu
şeklinde

v
r

 A  Br

(9)

yazılacak olursa Denklem (4) aşağıdaki gibi olur.
K I  2

2Gr
A
1 

(10)

Benzer yöntemle KII ve KIII te hesaplanır. Hesaplamalarda gerilme şiddet faktörü için yama
yapılmamış levha yüzeyindeki çatlak uçlarından yer değiştirmeler hesaplanmış daha sonra ise
gerilme şiddet faktörleri bulunarak yorulma ömrü bulunmuştur. Çatlak yönlenme doğrultusu,
otomatik sonlu elemanlara bölme ve çatlak ilerlemesi APDL (ANSYS Parametric Design
Language) kodları kullanılarak yazılan özel programla yapılmıştır.
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Açılmış çatlak yüzeyi

y, v
r

K
J

β
ΔvK-M

ΔvJ-L

x, u

I
L

Çatlak ucu

M

x,y,z = 0

z, w

Şekil 4. Yer değiştirme ekstrapolasyon metodu için çatlak bölgesi düğümleri ve yer
değiştirmeler.

4. SONUÇLAR
Tek yüzeyinden, kompozit yama ile tamir edilmiş 2a = 10 mm uzunluğunda merkezi çatlağa
sahip Alüminyum levhada tekrarlı yük altında, levha ömrü ve yorulma çatlak ilerlemesi farklı
çatlak doğrultuları için sayısal olarak araştırılmıştır. Tasarım parametresi olarak yapıştırıcı (t)
ve yama kalınlığı ile yamanın tabaka dizilimi seçilmiştir. Başlangıçta sayısal çözüm
tekniğinin kontrolü için θ = 45o, t = 0.1 mm ve Şekil 2’deki geometrik boyutları bulunan
levhanın yama yapılmamış yüzeyindeki çatlak ilerleme doğrultusu sonuçları literatür ile
uyumlu olarak elde edilmiştir (Şekil 5). [45/-45]2 tabaka diziliminde olan kompozitte her bir
tabaka 0.18 mm kalınlığa sahip olup yama toplam 0.72 mm kalınlığa sahiptir.
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0
-1

θ=45o

Çatlak ucu

y (mm)

-2
-3

Deneysel sonuçlar [19]
Sunulan
Sonlu elemanlar metodu ile çözüm [19]

-4
-5
-6
0

4

8
x (mm)

12

16

Şekil 5. Sayısal çözüm tekniğinin literatür sonuçları ile karşılaştırılması.
Şekil 6’da  0 = 110 MPa (  max = 10 MPa ve  min = 0 MPa) için yapıştırıcı kalınlığının çatlak
ilerleme doğrultusu ve yorulma ömrü üzerindeki etkisi gösterilmiştir. [45/-45]2 tabaka
dizilimli yama için, θ = 45o’dir. Yapıştırıcı kalınlığının artması yorulma ömrünü azaltmıştır.
Ayrıca yine bu artış çatlak ilerleme doğrultusunu belirli bir oranda levhanın yükleme yapılan
kenara doğru daha fazla yönlenmesini sağlamıştır.
0
-0,5

θ=45o

-1
-1,5
y (mm) -2
Çatlak ucu

-2,5
-3
-3,5
-4
0

5

10
x (mm)

15

t=0.05 mm

t=0.1 mm

t=0.15 mm

t=0.2 mm

20

t=0.005 mm, ömür 36939
t=0.1 mm, ömür 33679
t=0.15 mm, ömür 31211
t=0.2 mm, ömür 30357
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Şekil 6. Yapıştırıcı kalınlığının çatlak ilerleme doğrultusu üzerindeki etkisi.
0
-0,5 0

5

10

15

20

-1
-1,5
y (mm) -2
-2,5
-3
-3,5
-4
[45/-45], ömür 32606

x (mm)
[45/-45]

[45/-45]2

[45/-45]2, ömür 33679

[45/-45]3

[45/-45]4

[45/-45]3, ömür 38020
[45/-45]4, ömür 41537

Şekil 7. Yama kalınlığının çatlak ilerleme doğrultusu üzerindeki etkisi.
Şekil 7’de kompozit yama kalınlığının çatlak ilerleme doğrultusu ve levha ömrü üzerindeki
etkisi verilmiştir. t = 0.1 mm ve θ = 45o’dir. Kalınlığının artması ömrü artırmış olup,
yapıştırıcı kalınlığından daha fazla bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. En düşük yama
kalınlığı [45/-45] dizilimi için çatlak yönlenmesi diğer kalınlıklardan farklı olarak levhanın
yükleme yapılan kenarına doğrudur. [45/-45]2, [45/-45]3 ve [45/-45]4 için ise çatlak ilerleme
doğrultusu aynıdır.
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0
-0,5
-1
-1,5
y (mm) -2
-2,5
-3
-3,5
-4
0
x (mm) 10
[45/-45]2
[45]4
[0]4
[0/90]2
[0/45]2

[45/-45]2, ömür 33679

20

[0/45]2, ömür 33709
[0]4, ömür 33930
[45]4, ömür 34222
[0/90]2, ömür 34502

Şekil 8. Yama tabaka diziliminin çatlak ilerleme doğrultusu üzerindeki etkisi.

120000

0
-0,5
-1
-1,5
-2
y (mm) -2,5
-3
-3,5
-4
-4,5
-5

100000
80000
60000
40000
20000
0

x (mm)

10

θ=45

θ=0

θ=30

θ=60

20

0

θ=15

θ=0

θ=15

θ=45

θ=60

θ=30

Şekil 9. Çatlak açısının çatlak ilerleme doğrultusu üzerindeki etkisi.
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Cam/epoksiden üretilen kompozit yamada fiber takviye açısının değişimine göre elde edilen
farklı tabaka diziliminin yorulma davranışı üzerindeki etkisi Şekil 8’de verilmiştir. t = 0.1 mm
ve θ = 45o’dir. Fiber takviye açısının levhanın yorulma ömrü üzerindeki etkisi ihmal
edilebilecek kadar az olduğu söylenebilir. Fiber takviye açısının 0o’den 90o’ye artması ise çok
az da olsa çatlak ilerleme doğrultusunu levhanın yükleme yapılan kenarına doğru
yönlenmesine sebep olmuştur. Çatlak açısı arttıkça yorulma ömrü hızla artmaktadır (Şekil 9).
[45/-45]2 tabaka dizilimli yamada t = 0.1 mm ve θ = 45o’ değerleri için yapılan analizlerde
özellikle 45o ve 60o’de bu etki daha belirgin bir durum almaktadır. θ = 60o için yorulma ömrü
10667 olarak hesaplanmıştır. Bütün çatlak açılarında çatlak doğrultusu, çatlak ucundan
itibaren –x eksenine yakın doğrultuda ilerlemektedir.
5. TARTIŞMA
Bir yüzü cam/epoksi kompozit yama ile yapıştırılarak tamir edilmiş merkezi çatlağa sahip
2024-T3 Alüminyum alaşımı levhanın sayısal yorulma davranışı üzerine yapılan parametrik
çalışmada elde edilen sonuçlara göre;
 Yapıştırıcı kalınlığının artması yorulma ömrünü azaltmaktadır ve çatlak ilerleme
doğrultusunu belirli bir oranda levhanın yükleme yapılan kenara doğru
yönlendirmektedir.


Yama kalınlığının artması ömrü artırmaktadır. Düşük yama kalınlığında yapıştırıcı
kalınlığında olduğu gibi çatlak ilerleme doğrultusu levhanın yükleme yapılan kenara
doğru kaymaktadır.



Fiber takviye açısının levha ömrü ve çatlak ilerleme doğrultusu üzerinde önemli bir
etkisi yoktur.



Çatlak başlangıç açısı ise yorulma ömrü ve çatlak ilerleme doğrultusu üzerindeki en
etkin parametredir.
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İNCE KİRİŞLERİN ELASTİK DAVRANIŞLARININ NİY VE RNİY
YÖNTEMLERİ İLE İNCELEMESİ
B. Kanber, O. M. Tufik ve N. F. Doğan
Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 27310, Gaziantep

ABSTRACT
In this study, the point interpolation method (PIM) and radial point interpolation method
(RPIM) solutions of elastic thin beams are compared by using standard Gaussian integration
and a nodal integration based on Taylor series expansion. The effects of integration schemes,
support domain sizes and RPIM shape parameters on the convergency are also investigated.
Nodal stiffness matrices are obtained using Bernoulli-Euler beam theory. A cantilever beam
problem with concentrated load applied on one end is solved and the results are compared
with finite element solutions in ANSYS.
ÖZET
Bu çalışmada, ince kirişlerin elastik davranışlarının incelenmesi, ağsız yöntemlerden olan
Noktasal İnterpolasyon (NİY) ve Radyal Noktasal İnterpolasyon (RNİY) yöntemleri ile
gerçekleştirilmiştir. Her bir yöntemde, iki farklı integrasyon tekniği kullanılmıştır. Standard
olarak kullanılan Gauss integrasyon tekniği, Taylor noktasal integrasyon tekniği ile
karşılaştırılmış, NİY ve RNİY üzerine etkileri araştırılmıştır. Noktasal direngenlik matrisinin
elde edilmesi, Bernoulli-Euler kiriş teorisine göre gerçekleştirilmiştir. Farklı etki alanı
büyüklükleri ve farklı RNİY şekil parametrelerinin çözümler üzerine etkileri ayrıca ele
alınmıştır. Bir ankastre kiriş problemi, serbest uca tekil yük uygulanarak çözülmüştür. Elde
edilen çözümler, ANSYS paket programı kullanılarak sonlu elemanlar yöntemiyle
kıyaslanmıştır.
1.GİRİŞ
Klasik sonlu elemanlar yöntemlerinde [1,2] ve sonlu hacimler yöntemlerinde [3] problem
alanı ağlara(elemanlara ya da hacimlere) ayrılarak çözüm yapılır. Ağsız yöntemlerde [4,5,6]
ise, isminden de anlaşılacağı üzere, önceden tanımlı bir ağ yapısı olmaksızın, cebirsel eşitlik
sistemleri sınır koşulları ile belirtilmiş problem alanına dağıtılan düğüm noktaları kullanılarak
oluşturulur ve çözüme ulaşılır.
Sonlu elemanlar yönteminin küçük deformasyon problemlerinde çok iyi sonuçlar verdiği
bilinen bir gerçek olmasına karşın, büyük deformasyonların gerçekleştiği durumlarda,
elemanlar çok fazla şekil değiştirebilmekte ve hata oranları yükselmektedir. Oluşan hata
oranını azaltmak için ise yük tek seferde değil parça parça uygulanmakta, bunun sonucu
olarak, işlem zamanı uzamaktadır. Ağsız yöntemlerde çözüm düğüm noktaları üzerinde
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yapıldığından, büyük deformasyon problemlerinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Aynı
zamanda, ağsız yöntemler nokta dağılımında serbestlik imkânı sunduğu için, çözüm
doğruluğunun geliştirilmesinde mükemmel bir esneklik sunmaktadır.
Bir sistemin toplam potansiyel enerjisi, birbiri üstüne gelmeyen integrasyon alanlarında
yazılmış integrallerin toplamları şeklinde ifade edilebilir. Sabit eğilme direngenliğine sahip
ince bir kirişin integrasyon alanındaki (Ω ) birim şekil değiştirme enerjisi aşağıdaki gibi
yazılabilir:
U

= EI ∫ (

) dx

(1)

2.NOKTASAL İNTERPOLASYON YÖNTEMİ (NİY)
Düğüm noktaları ile oluşturulmuş ve sınır koşulları ile belirlenmiş Ω problem alanında tanımlı
bir ( ) fonksiyonu ele alalım. ( ) fonksiyonu, integrasyon noktası
üzerinde [4]
tarafından sunulan ( ) temel fonksiyonu, a temel fonksiyonuna ait katsayılar ve n yerel
destek alanındaki düğüm nokta sayısı olmak üzere aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
=∑

,

( )a

( ) fonksiyonu aşağıdaki şekilde

Temel fonksiyonu olarak polinom kullanıldığında
yazılabilir:
=∑

,

(2)

( )a

=

( ) (

)

(3)

Burada verilen ( ) kartezyen koordinatlarda tanımlı terimleri, a, ( ) temel fonksiyonun
katsayı matrisidir. n destek alanındaki nokta sayısı olmak üzere, bir boyutta polinom temel
fonksiyonu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
( ) = [1, x, x , x , x , … , x

]

(4)

k düğüm noktasında (3) numaralı eşitlik aşağıdaki formatta ifade edilir:
=
Genel

(5)

vektörü:

= {[
ve bir boyutta moment matrisi

,

,

,…,

] }

,

(6)

şu şekilde ifade edilir:
(

( ),

=

,

)

,…, (

),

(

)

(7)

Eğer, moment matrisin tersi varsa, (5) numaralı eşitliği kullanarak katsayı matrisi:
=

(8)

Son olarak (3) numaralı eşitlik:
=∑

,

( )a

=

(9)

H, NİY şekil fonksiyonu olmak üzere:
=

=[

( )

( )…

( )]

(10)
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3. RADYAL NOKTASAL İNTERPOLASYON YÖNTEMİ (RNİY)
Polinom temelli NİY, kolay kullanımı ve yüksek doğruluk avantajları olmasına rağmen,
önemli bir dezavantaja sahiptir. Farklı düğüm noktalarının birbirine çok yakın koordinatlarda
olması ya da çakışık olması durumunda moment matrisi
, tekil çıkabilmekte ve yöntem
sonuçsuz kalmaktadır. Bu dezavantajdan kaçınmak için, radyal temel fonksiyonları
kullanılabilir. Ve alan değişkeni, radyal temel fonksiyonu kullanılarak hesaplanır.
Böylece, (2) numaralı eşitlik; a, radyal temel fonksiyonun katsayı matrisi; R, radyal temel
fonksiyonu olmak üzere aşağıdaki şekilde yazılır [4]:
( )=∑

( )a =

( )

(11)

r değeri, üzerinde hesap yapılan düğüm noktası x ile destek alanındaki diğer düğüm noktası xi
arasındaki uzaklık olduğu üzere, vektörel olarak temel fonksiyonu R aşağıdaki şekilde ifade
edilir:
=[

( ) ,

( ) ,

( ) ,…,

( )

]

(12)

Literatürde birçok radyal temel fonksiyonu bulunmakla birlikte, bu çalışmada ikinci
dereceden radyal temel fonksiyonu (MQ RTF) (( + ( ∗ ) ) ) kullanılmıştır. Burada
bulunan
incelenen düğüm noktası ile komşu düğüm noktası arasındaki mesafeyi
vermektedir. MQ RTF ‘nun yapısında, şekil fonksiyonun kontrol eden
ve q olmak üzere iki
şekil parametresi bulunmaktadır. Bu parametrelerin alabileceği değerler [7] numaralı
kaynakta yapılan çalışmada sunulmuştur. Fonksiyonda bulunan dc, problem alanındaki
noktasal yerleşimi ifade eder. Eğer, düğüm noktaları eşit aralıklarla dağıtılmışsa, bu değer iki
düğüm noktasındaki mesafeye eşit olur. Diğer durumlarda, düğüm noktaları arasındaki
ortalama mesafeye eşit olur. Bu parametreler, çözümün hassasiyetini artırma amaçlı
değiştirilebilir.
Q düğüm noktasında yapılan interpolasyon neticesinde (11) numaralı eşitlik aşağıdaki şekilde
ifade edilir:
u x

=∑

aR x

Yukarıdaki eşitlik, vektörel formda genel
yazılabilir:

(13)
vektörü kullanılarak aşağıdaki şekilde

=
(14) numaralı eşitlikte bulunan

=

(14)

radyal temel fonksiyonunun moment matrisidir.
( )
( )
⋮
( )

( ) …
( ) …
⋮
⋱
( ) …

( )
( )
⋮
( )

(15)

moment matrisinin tersi olduğundan, katsayı matrisi a:
=

(16)

Katsayı matrisi a, (11) numaralı eşitlikte kullanıldığında:
,

=

( )

(17)
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Son olarak, RNİY şekil fonksiyonu H aşağıdaki şekilde ifade edilir:
( )=

( )

=[

( )

( )…

( )]

(18)

4. İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ
Destek alanındaki u matrisi, (17) ve (18) ya da (9) ve (10) numaralı eşitlikler kullanıldığında
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
( )=

(19)

Deplasman matrisi, (1) numaralı denklemde yazıldığında:
=

(

) ∫

(20)

Noktasal direngenlik matrisi, kij:
=

∫(

) (

)

(21)

burada i ve j sayaçları 1’den n’ ye kadar değişir. n destek alanındaki düğüm noktası sayısını
gösterir. Global direngenlik matrisi için birleştirme işlemi (assembling procedure), sınır
koşulları uygulaması ve diğer ayrıntılar [8] numaralı kaynakta bulunabilir.
4.1. Gauss İntegrasyon Yöntemi
(21) numaralı denklemi çözmek için iki farklı integrasyon şeması kullanılmıştır. Bunlardan
ilki standart Gauss integrasyonudur. Bu yöntemde, Şekil 1‘de gösterilen integrasyon hücreleri
kullanılır. Ve şekil fonksiyonları, destek alanı içinde her bir düğüm noktası için hesaplanır.
Noktasal direngenlik matrisi k aşağıdaki şekilde hesaplanır:
=

∗(

)∗ (

) [ ]

∗[ ]

+(

) [ ]

∗[ ]

(22)

Burada Jac, Jacobian matrisi; w1,w2 ağırlık fonksiyonlarını; q1,q2 integrasyon noktalarını; H
ise NİY ya da RNİY ile hesaplanan şekil fonksiyonlarını belirtmektedir.
İntegrasyon noktası
için destek alanı, Ω

İntegrasyon
hücresi, Ω

Şekil 1. Gauss integrasyon yöntemi için integrasyon hücresi ve integrasyon noktası için
destek alanının gösterimi.
4.2. Noktasal İntegrasyon Yöntemi
Diğer integrasyon yöntemi [9] tarafından öne sürülen noktasal integrasyon yöntemidir. Bu
yöntemde, noktasal direngenlik matrisleri Taylor açılımı kullanılarak yazılır. Böylece noktasal
direngenlik matrisleri şu şekilde ifade edilebilir:
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i noktası için 2 numaralı integrasyon hücresi

i
Hücre 2

Hücre 1

Hücre3

Şekil 2. Noktasal integrasyon yöntemi integrasyon hücresi gösterimi.
[ ]
=

∗[ ]

(

)+

−

∗
+

[ ]

!

!

.

∗[ ]

[ ]

∗[ ]

(

−

(

−

)

)
(23)

5. ÇÖZÜMLER VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, Şekil 3’ de gösterilen ankastre kiriş problemi yukarıda belirtilen integrasyon
yöntemleri ile, Şekil 4’ de verilen model ve farklı destek alanı uzunlukları kullanılarak
çözülmüştür. Şekil 5’ de görüldüğü gibi, integrasyon yöntemi olarak Gauss kullanıldığında,
destek alanı büyüklüğü 0.3 olana kadar, ki bu büyüklük düğüm noktası sayısının 7 olma
durumudur, deplasman sonuçları analitik ve ANSYS sonuçlarıyla iyi bir uyum içindedir.
Ancak destek alanı büyüklüğü 0.4 ve 0.5 için sonuçlar ciddi hatalar içermektedir. İntegrasyon
yöntemi olarak Noktasal integrasyon yöntemi kullanıldığında, Şekil 6’da görüldüğü gibi,
destek alanı büyüklüğü sonuçları çok fazla etkilememektedir. RNİY kullanıldığında Şekil 5
ve Şekil 6 ‘da ki durumlar, Şekil 7 ve Şekil 8’de aynı şekilde gözlemlenmiştir.
Şekil parametrelerinin (
) RNİY üzerine etkileri incelendiğinde,
’nin 1 olduğu
durumda ve Gauss integrasyon yöntemi kullanıldığında (Şekil 9) bir sapma gözlenmiş; diğer
bütün durumlarda Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’ de görüldüğü üzere sonuçların ANSYS ve
analitik çözümlerle büyük bir uyum gösterdiği gözlenmiştir.
y

Malzeme Yapısal Çelik
(E=200GPa)

P=1000 N
x

1m

0.01 m
m
0.1 m

Şekil 3. Ankastre kiriş probleminin boyut ve malzeme bilgileri.
sd= Destek alanı
uzunluğu

6.integrasyon hücresindeki
ilk integrasyon noktası için
destek alanı
1

2 3

1. İntegrasyon
Hücresi

4

5 6 7

8 9 10 11

10. İntegrasyon
Hücresi

Şekil 4. Ankastre kiriş probleminin Gauss yöntemi ile çözümü için düzgün dağıtılmış 11
düğüm noktalı ve 10 integrasyon hücreli NİY ve RNİY modeli.
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x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
NİY_Gauss_sd=L/10
NİY_Gauss_sd=2L/10
NİY_Gauss_sd=3L/10
NİY_Gauss_sd=4L/10
NİY_Gauss_sd=5L/10
ANSYS
Analitik

-0.15
-0.2
-0.25
-0.3

Şekil 5. Farklı destek alanı uzunluklarında, NİY ile Gauss integrasyonu kullanılarak elde
edilen deplasmanların karşılaştırılması.
x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
NİY_Noktasal_sd=L/10
NİY_Noktasal_sd=2L/10
NİY_Noktasal_sd=3L/10
NİY_Noktasal_sd=4L/10
NİY_Noktasal_sd=5L/10
ANSYS
Analitik

-0.15
-0.2
-0.25
-0.3

Şekil 6. Farklı destek alanı uzunluklarında, NİY ile noktasal integrasyon yöntemi kullanılarak
elde edilen deplasmanların karşılaştırılması.
x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3

RNİY_Gauss_sd=L/10
RNİY_Gauss_sd=2L/10
RNİY_Gauss_sd=3L/10
RNİY_Gauss_sd=4L/10
RNİY_Gauss_sd=5L/10
ANSYS

Şekil 7. Farklı destek alanı uzunluklarında, RNİY ile Gauss integrasyon yöntemi kullanılarak
elde edilen deplasmanların karşılaştırılması.
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x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
RNİY_Noktasal_sd=L/10
RNİY_Noktasal_sd=2L/10
RNİY_Noktasal_sd=3L/10
RNİY_Noktasal_sd=4L/10
RNİY_Noktasal_sd=5L/10
ANSYS
Analitik

-0.15
-0.2
-0.25
-0.3

Şekil 8. Farklı destek alanı uzunluklarında, RNİY ile noktasal integrasyon yöntemi
kullanılarak elde edilen deplasmanların karşılaştırılması.
x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
αc=1
RNİY_Gauss_a=1
αc=3
RNİY_Gauss_a=3
αc=5
RNİY_Gauss_a=5
αc=7
RNİY_Gauss_a=7
RNİY_Gauss_a=9
αc=9
ANSYS

-0.15
-0.2
-0.25
-0.3

Şekil 9. Farklı
şekil parametresi değerlerinde, destek alanı (sd) büyüklüğü 3L/10 için
RNİY ile Gauss integrasyon yöntemi kullanılarak elde edilen deplasmanların karşılaştırılması
x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
-0.15
-0.2
-0.25

αc=1
RNİY_Noktasal_a=1
αc=3
RNİY_Noktasal_a=3
αc=5
RNİY_Noktasal_a=5
αc=7
RNİY_Noktasal_a=7
RNİY_Noktasal_a=9
αc=9
ANSYS

-0.3

Şekil 10. Farklı
şekil parametresi değerlerinde, destek alanı (sd) büyüklüğü 3L/10 için
RNİY ile noktasal integrasyon yöntemi kullanılarak elde edilen deplasmanların
karşılaştırılması
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x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
-0.15
-0.2
-0.25

RNİY_Gauss_q=0.5
RNİY_Gauss_q=0.7
RNİY_Gauss_q=0.98
RNİY_Gauss_q=1
RNİY_Gauss_q=1.3
ANSYS

-0.3

Şekil 11. Farklı şekil parametresi değerlerinde, destek alanı (sd) büyüklüğü 3L/10 için
RNİY ile Gauss integrasyon yöntemi kullanılarak elde edilen deplasmanların karşılaştırılması
x (m)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0
-0.05
w (m)

-0.1
-0.15
-0.2
-0.25
-0.3

RNİY_Noktasal_q=0.5
RNİY_Noktasal_q=0.7
RNİY_Noktasal_q=0.98
RNİY_Noktasal_q=1
RNİY_Noktasal_q=1.3
ANSYS
Analitik

Şekil 12. Farklı şekil parametresi değerlerinde, destek alanı (sd) büyüklüğü 3L/10 için
RNİY ile noktasal integrasyon yöntemi kullanılarak elde edilen deplasmanların
karşılaştırılması
SONUÇLAR
Çalışma sonunda, destek alanı büyüklüğüne bağlı olarak düğüm noktası sayısı artışı belirli bir
seviyeye kadar çözüm doğruluğunu arttırmaktadır. Yapılan çözümlerde destek alanı
büyüklüğü 4L/10 değerini aşınca ve bu durumda Gauss integrasyon yöntemi kullanıldığında,
sonuçlar dikkate değer hatalar içermeye başlamaktadır. Bunun sebebi, destek alanı içerindeki
düğüm noktası sayısının 8’ e ulaşmasıdır. Bu durum 2 boyutlu elastik çözüm için tavsiye
edilen maksimum düğüm noktası sayısının yarısıdır [10]. Çünkü iki boyutlu problemde her
düğüm noktasında deplasman serbestliği var iken, kiriş probleminde her düğüm noktasında
deplasman ve eğim serbestliği vardır. Noktasal integrasyon yöntemi kullanıldığında bu
problem ortadan kalkmaktadır ve daha yüksek doğrulukta sonuç vermektedir. Şekil
parametrelerinin RNİY üzerine etkileri incelenmiş, Gauss integrasyon yöntemi
kullanıldığında
parametresinin optimum değeri olan 3 yerine 1 kullanıldığında deplasman
sonuçlarında sapma gözlemlenmiştir.
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Literatürde bulunan RNİY temel fonksiyonu vektörü ( ) iyileştirilmiş ve çözüm doğruluğu
artırılmıştır. RT düzeni, NİY temel fonksiyonunda kullanıldığında, NİY moment matrisi (PQ)
tekillik durumu ortadan kalkmıştır. Bu durumda hesaplama süresi bir miktar artış göstermiştir.
Geliştirdiğimiz MATLAB kaynak kodları sayesinde, hangi integrasyon yöntemi kullanılırsa
kullanılsın ve düğüm noktası sayısı ne olursa olsun yüksek hızda çözümler
gerçekleştirilmiştir.
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GAZ TÜRBİNİ PALLERİNDEKİ AKIŞ AYRILMASINA İZ VE
PÜRÜZLÜLÜK ETKİLERİNİN DNS YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Süleyman Karaca ve Ayşe G. Güngör
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 34469 Maslak, İstanbul

ABSTRACT
In this study, the combined effects of surface roughness and wake passing frequency to the
laminar seperated region in a flat plate, similar to the suction side of the low pressure turbine
blade, are investigated using Direct Numerical Simulation approach with adverse pressure
gradient. For the case of the combined effects of surface roughness and wake passing
frequency a decrease is observed in the size of the laminar separated bubble. However, the
combined effects of the surface roughness and wake passing frequency to the development of
the boundary layer is negligible compared to the individual effects of surface roughness and
wake passing frequency.
Keywords: Direct Numerical Simulation, Adverse Pressure Gradient, Flow Control,
Turbulence
ÖZETÇE
Bu çalışmada, düşük-basınçlı gaz türbini pallerinin emme yüzeyindeki akışa benzer, düz bir
levhada ters-basınç etkisiyle oluşan laminer ayrılma bölgesine, yüzey pürüzlülüğünün ve bir
önceki kanadın ardizinin etkisi direk sayısal çözümleme yöntemi ile incelenmiştir. İz ve
pürüzlülük etkilerinin birlikte incelendiği durum için alınan sonuçlara göre laminar ayrılma
baloncuklarının boyutlarında düşüş olduğu görülmektedir. Fakat, bu iki etkinin sınır tabaka
gelişimine etkisi iz ve pürüzlülüğün ayrı ayrı etkilerinin yanında ihmal edilecek kadar düşük
kaldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Direk Sayısal Benzetim, Ters Basınç Gradyeni, Akış Kontrol, Türbülans
1.

GİRİŞ

Birçok alanda olduğu gibi, havacılık alanında da geliştirilen araçların enerji verimliliğinin en
üst seviyeye çıkarılması ve bu süreçte çevreye salınan zararlı gazların miktarının en az
seviyede tutulması büyük önem taşımaktadır. Sivil veya askeri amaçlı hava araçlarında
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kullanılan düşük basınçlı gaz türbinlerin verimliliği de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu tip
türbinlerin verimliliğinde belirleyici olan ana etken, türbin palasında yüksek-taşıma (high-lift)
profilinin emme bölgesinde ters basınç gradyantı sebebiyle oluşan laminer ayrılma
baloncuklarıdır (laminar separation bubbles).
Laminer ayrılma baloncuklarının oluşumu ve ayrılma noktasının yeri gibi sınır tabaka ile ilgili
bir çok olay, akım alanı ve cismin geometrisiyle ilgili birçok faktörden önemli ölçüde
etkilenir. Bu etkenlerden en önemlileri Reynolds sayısı (atalet kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere
oranı), basınç gradyanı ve serbest akım türbülansıdır. Ayrıca düşük basınçlı gaz türbinlerinde
bu tip akış olaylarına etki eden diğer parametreler; bir önceki kanadın ardizi ve yüzey
pürüzlülüğüdür. Gaz türbini pallerinde yüzey pürüzlülüğü kullanım süresince çeşitli
nedenlerden dolayı değişmektedir. Bu zamana bağlı etkilerin belirli durumlar için yüksektaşıma profillerinin aerodinamik verimliliğini artırdığı görülmektedir. Aerodinamik
verimliliğin artmasının ana nedeni, unsteady etkiler sebebiyle laminar ayrılma baloncuklarının
boyutlarının daralmasıdır [1], [2]. Dolayısıyla her bir parametrenin etkisinin detaylı olarak
incelenmesi, türbin verimini artırmak için gereklidir.
Bilindiği gibi türbülanslı akışları incelemek için deneysel ve sayısal yöntemler
kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle bilgisayarların hesaplama hacimlerindeki artış ve
paralel çözdürme yeteneği sayesinde sayısal çözümlemelere yönelik ilgi artmış
bulunmaktadır. Türbülanslı akışların sayısal hesaplamaları için kullanılan yöntemler: direk
sayısal benzetim (Direct Numerical Simulations, DNS), büyük eddy benzetimi (Large Eddy
Simulations, LES), Reynolds-ortalama Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier- Stokes,
RANS) çözümleri ve hibrit metodlardır (RANS/LES ve Detached Eddy Simulations, DES)
[3]. Türbülanslı akışların çözümü için gereken çözüm ağı nokta/hücre sayısının ve dolayısıyla
hesaplama maliyetinin Reynolds sayısı ile artış oranı kullanılan benzetim metoduna bağlıdır.
Uzayda ve zamanda bütün türbülans ölçeklerini çözen DNS, hesaplama açısından oldukça
pahalıdır çünkü çözüm ağının en küçük uzunluğu ve zaman adımının en küçük değeri en
küçük türbülans yapısı büyüklüğündedir [4]. LES hesaplamalarında, büyük ölçekler
hesaplanırken, küçük ölçeklerin etkisi modellenir, RANS yönteminde ise tüm türbülans
yapıları modellenir. Dolayısıyla problemin fiziğiyle ilgilenirken RANS çözümleri türbülans
yapılarıyla ilgili birçok parametreyi modellediğinden dolayı problemin doğası hakkında bir
fikir vermez. Fakat probleme endüstriyel uygulama esasından bakılırsa; hızlı çözümler ve
göreceli olarak yeterli bir hatayla birçok uygulamacı tarafından RANS yöntemi pratik olduğu
için tercih edilebilmektedir. LES ve RANS yöntemleri DNS’e kıyasla daha az ağ nokta sayısı
ve daha az hesaplama maliyeti gerektirir, fakat ihmal edilen küçük yapıların doğru bir
yöntemle modellenmesi sonucun doğruluğu üzerinde çok önemli bir rol oynar [3], [5].
Dolayısıyla, bu çalışmada problemin fiziğiyle ilgilenildiği için, hesaplama açısından pahalı
olmasına rağmen DNS sayısal yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntem kullanılarak elde edilen
veri hem üç-boyutlu uzayda hem de zamanda tanımlı olduğu için, deney yapılarak elde edilen
veriden daha kapsamlı ve detaylıdır. Bu nedenle sayısal deney olarak adlandırılır.
Özellikle düşük Reynolds sayılı yüksek-taşıma profillerinin dizayn sürecinde ele alınan en
önemli problem; laminar ayrılma baloncuklarının aktif veya pasif yöntemlerle kontrol
edilmesi ve dolayısıyla ayrılmadan kaynaklanan basınç kaybının düşürülmesidir. Yapılan bu
çalışmanın amacı, belirli kontrol yöntemlerini kullanarak palaların üzerinde oluşan laminar
ayrılma baloncuklarının boyutlarını küçülterek, palaların aerodinamik verimini artırmaktır [6].
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Bu alanda yapılmış olan sayısal bir çalışmada [7], iz bölgesinin sınır tabaka ayrılmasına etkisi
incelenmiştir. Sonuçlar, iz-geçiş frekansının ayrılma bölgesinin ve dolayısıyla türbin
verimliliğinin kontrolü için en önemli parametre olduğunu göstermiştir. Başka bir çalışmada
ise düşük-basınçlı türbin palalarının emme yüzeyindeki akışa benzer, düz bir levhada tersbasınç etkisiyle oluşan laminer ayrılma bölgesinde, yüzey pürüzlülüğünün etkisini
incelemiştir [8]. Sonuçlar laminer ayrılma noktasının ve türbülansa geçiş karakteristiğinin,
pürüzlülük elemanının yüksekliğine, tipine ve konumuna bağlı olarak değiştiğini ve ayrılma
bölgesinin kontrol edilebilmesi için pürüzlülük elemanının ayrılma bölgesinden uzağa
konulması gerektiğini göstermiştir. Ayrıca, iz bölgesi etkisiyle ayrılmalı sınır tabakadaki
türbülansa geçişin, üç-boyutlu pürüzlülük elemanı etkisiyle türbülansa geçiş ile hemen hemen
aynı yerde gerçekleştiği görülmüştür. Bu çalışmada pürüzlülük ve iz etkilerinin aynı anda ele
alındığı durumda laminer ayrılma bölgesi ve dolayısıyla türbindeki kayıpların nasıl değişeceği
incelenecektir.
Türbin üzerindeki sınır tabaka gelişiminin (fiziğinin) anlaşılması, yüksek-taşıma profili
dizaynı için büyük bir önem arzetmektedir. Çalışmadaki amaç bu zamana bağlı etkilerin (iz
bölgesi ve pürüzlülük gibi) incelenmesi ve bu mekanizmaların başarılı bir şekilde düşük
basınçlı türbin palası tasarımında kullanılacak hale gelmesini sağlamaktır. Dolayısıyla
çalışmanın hedefi türbin palası tasarımı konusunda yeni bilgiler ortaya koymak ve bu konuda
bir veri bankası oluşturmaktır.
2.

SAYISAL DÜZENEK

Bu çalışmada, düşük basınçlı türbinlerde ters-basınç gradyantının, yüzey pürüzlülüğünün ve
iz bölgesi çalkantılarının sınır tabaka akışı üzerindeki etkisi DNS yöntemi ile sayısal olarak
incelenecektir. Bu yöntem, bir önceki kısımda belirtildiği gibi, türbülanslı akışlarda NavierStokes denklemlerini herhangi bir türbülans modeli kullanmadan çözümlenmesini
sağlamaktadır ve literatürde sayısal deney olarak geçmektedir.
Bu sayısal çalışma, Zhang ve Hodson [9] tarafından yapılan ve Şekil 1a’da gösterilen
deneysel çalışma baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışmada düz bir plaka,
daralan ve genişleyen bir test düzeneği içine yerleştirilerek, plaka üzerinde T106C türbin
palası üzerindeki basınç gradyantı dağılımı elde edilmiştir. Düşük basınçlı türbinlerde
kayıpların en fazla olduğu bölge ters-basınç gradyantının oluştuğu bölgedir. Dolayısıyla bu
çalışmada, şekil 1a’da siyah kutucuk ile gösterilen akım ayrılmasının olduğu ters-basınç
gradyanı altındaki bölge incelenecektir. Üç boyutlu sayısal çözüm alanı ve ters-basınç etkisi
altında düz bir plaka üzerinde oluşan sınır tabaka akışı için girdap yapıları Şekil 1b’de
gösterilmiştir. Sayısal çalışmada kullanılan basınç dağılımı kaynak [9] tarafından yapılan
deneysel çalışmalardan elde edilen veriler yardımıyla DNS koduna eklenmiştir. Düşükbasınçlı T106C türbin palasını düz bir plaka şeklinde modelleyebilmek için çözüm alanının
üst sınır kısmına neredeyse sabit bir emme hız profili tanımlanmıştır dolayısıyla basınç
gradyantı dağılımı bu şekilde probleme eklenmiştir. Kaymamazlık (no-slip) sınır şartı duvar
bölgesine ve açıklık boyunca (spanwise) periyodik sınır koşulu uygulanmıştır. Çıkış kısmında
ise konvektif sınır şartı uygulanmıştır. Akım doğrultusu (streamwise), duvar-normali (wallnormal) doğrultusu ve açıklık boyunca yön ve hız komponentleri x, y, z ve u, v, w olarak
tanımlanmıştır. Ters basınç gradyantına sahip sınır tabaka simulasyonları için akış
parametreleri ve ortalama sonuçlar Tablo 1'de verilmiştir.
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DNS akış çözücüsü; sıkıştırılamaz, viskoz akışlar için Navier-Stokes
Navier Stokes denklemlerini zamanda
üçüncü dereceden Runge-Kutta
Kutta integrasyonu ile, uzayda konvektif ve viskoz terimler için
dördüncü dereceden kompakt sonlu-farklar
sonlu
yöntemiyle ve basınç terimleri için ise ikinci
dereceden ayrıklaştırma uygulayarak çözmektedir. Akışa dik doğrultuda ise spektral
yöntemler kullanılmıştır. Yapılan nümerik ayrıklaştırma için detaylı bilgi kaynak [10] dan
elde edilebilir.
Üç-boyutluu ayrık (discrete) pürüzlülük elemanları açıklık boyunca değişken yükseklikte olup
gömülü sınır yöntemi (immersed boundary method) yardımıyla modellenmiştir [11], [12].
Ayrıca pürüzlülük elemanları Şekil 2’de
de görüldüğü gibi ayrılma noktasından önceye
konumlandırılmıştır. Düşük basınçlı türbinlerin stator kısmından gelen iz bölgesi etkisi, lineer
bir şekilde sıralanmış dairesel silindirlerin, boyutsuz iz geçiş frekansı diye tabir edilen
Strouhal sayısı iz geçiş
eçiş frekansı (St=1.55),
(
için y yönünde hareket ettirilerek ve giriş koşulları
için kullanılan hız profilleri iz bölgesine süperpose edilerek modellenmiştir.
Gelen
en akışın momentum kalınlığına
= 0.268 mm ve serbest akım hızına
= 6.3m/s
bağlı olarak tanımlanan Reynolds sayısı
= ( ) / ~110 'dır. Türbülanslı akışların
hesaplama maliyeti Reynolds sayısı arttıkça artmaktadır. Üç boyutlu bir DNS çözümü için
hesaplama maliyeti ile Reynolds sayısı arasındaki bağıntı yaklaşık olarak Re dür. Bizim
çözümümüz için Reynolds sayısı
= ( ) / = 170000 değerine tekabül etmektedir
ve bu Reynolds sayısı DNS çözümü için makul bir değerdedir.
Şekil 1bb de gösterilen çözüm alanının boyutları gelen akımın momentum kalınlığı cinsinden
( × × )/ = 1640 × 468 × 123
olup
( ×
×
= 1537 × 301 × 768 )
noktaya ayrıklaştırılmış ve yaklaşık 330 milyon ağ noktasına sahiptir. Akıştaki zamansal ve
uzaysal bütün yapılar, en küçük ölçekten (Kolmogorov ölçeği) en büyük ölçeğe kadar
(integral ölçeği)
ği) çözümlenmiştir. Dolayısıyla türbülanslı bölgede, duvardaki ağ çözünürlüğü
∆ ~0.4 ve y yönünde duvardan uzaklaştıkça ağ çözünürlüğü ∆ ~ 2 ye kadar çıkmaktadır
[7].. Zaman adımı değişken, CFL sayısı ise 0.6 olup sabittir.
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Şekil 2 Akım doğrultusundaki anlık hız kontürleri ve pürüzlülük elemanı. Referans hıza göre boyutsuzlaştırılmış hız kontür
değerleri [-0.1:0.4] aralığındadır. (a) duvara dik bir düzlem, / = 380 ; (b) duvara paralel bir düzlem, / = 3.5

3.

SAYISAL SONUÇLAR

Şekil 3’ de akım yönündeki ani hız dalgalanmalarının, düz bir plaka üzerinde ters basınç
gradyantına maruz bırakılarak (bu durumda akışı zorlayıcı başka bir etki bulunmamaktadır) ve
iz, pürüzlülük gibi akışı zorlayıcı etkilerin ayrı ayrı ve birleştirilmiş
birleştirilmiş durumları için, etkileri
gösterilmektedir Şekil 3b--d. Şekil 3a’ da düz bir plaka üzerindeki akış ((RW0 durumu)
incelenmiştir, burada akışı kontrol edici (iz ve pürüzlülük gibi) hiçbir etki bulunmamaktadır
[13]. Şekil 1a’ da görüldüğü üzere akış ilk önce laminar davranış sergiler, sonrasında ayrılma,
ayrılmadan sonra geçiş akabinde ise akım yeniden birleşir ve bu noktadan sonra türbülanslı
akış gelişimine
elişimine devam eder. RW0 durumunda ters basınç gradyantından dolayı büyük, za
zamana
bağlı ayrılma baloncuğu oluşmaktadır. Tablo 1’de
de tüm simülasyonlar için akış parametreleri
gösterilmiş olup, ayrılma bölgesinin
bölgesin uzunluğu RW0 durumu temel alınarak ifade edilmiştir.
Üç-boyutlu
boyutlu pürüzlülük elemanının olduğu durumda (Şekil 2 ve Şekil 3b) pürüzlülük
elemanları arasındaki açıklık sebebiyle hızlanan akış, ayrılma noktasını akım alanı içinde
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ileriye doğru ötelemiştir. Ayrılma baloncuğunun yüksekliği azalırken, yeniden birleşme
noktası akım yönünde öne doğru çekilmiştir. Kaynak [8]’den elde edilen sonuçlar, laminar
ayrılma noktasının ve türbülansa geçiş karakteristiğinin, pürüzlülük elemanının tipine
(2D/3D) bağlı olarak değiştiğini ve pürüzlülük elemanının ayrılma bölgesi nedeniyle oluşan
basınç kayıplarının azaltılmasında
masında çok önemli bir rol oynadığını göstermiştir.
Şekil 4’de
de ortalama akış istatistikleri verilmiştir, burada kalın düz çizgiler akımın ayrılmış
olduğu bölgeyi göstermektedir ki bu bölge yüzey sürükleme katsayısının negatif olduğu
yerlere tekabül etmektedir.
ir. Şekil 4a’da
4
biçim faktörünün Şekil 4b’de
de ise yüzey sürükleme
katsayısının akım doğrultusuna göre değişimi gösterilmiştir.
göste
Şekil 4a’da
da görülen pozitif
doğrultudaki zirve noktaları
ktaları ve Şekil 4b’de
4 de görülen negatif doğrultudaki zirve noktaları
yaklaşık olarak
arak akımın türbülansa geçtiği bölgeyi gösterir. Şekil 4cc maksimum türbülans
yoğunluğunun akım doğrultusundaki değişimini göstermektedir, burada y ekseni grafiğin daha
iyi okunabilmesi için logaritmik olarak çizilmiştir. İz ve pürüzlülük gibi akışı zorlayı
zorlayıcı
etkilerin bulunmadığı RW0 durumu için Şekil 4c'de
c'de görüldüğü üzere (siyah çizgi) maksimum
türbülanslı kinetik enerji ilk önce iki boyutlu etkilerle lineer bir şekilde artış yaşamakta
ardından ise üç boyutlu lineer olmayan bir davranış sergileyerek akışın türbülansa geçtiği
görülmektedir. Probleme iz geçiş frekansı ve yüzey pürüzlülüğü gibi akışı bozuntuya
uğratacak kontrol mekanizmaları eklendiğinde ise yukarıda bahsettiğimiz laminardan
türbülansa geçiş prosedürü artık geçerliliğini yitirmektedir. Kontrolsüz akışta görülen kinetik
enerjideki iki boyutlu lineer artış burada kontrol elemanlarından gelen bozuntular sebebiyle
yok edilmiş, akış direk üç boyutlu
yutlu lineer olmayan bir duruma dönüşmüştür.
dönüşmüştür. R3d, WSt1.55 ve
R3dWSt1.55 durumları için laminar ayrılma baloncuğunun yüzeye birleşmesinin yaşandığı
noktadan itibaren aynı basınç gradyanına maruz kaldıklarından ötürü aynı akış
karakteristiklerini göstermektedirler.
edirler. Dolayısıyla akış kontrol elemanları (iz ve pürüzlülük)
türbülans dalgalanmalarını artırmış ve laminardan türbülansa geçiş noktası plakanın önüne
doğru kaymıştır [7], [8].. Akım ayrılması plakanın
plakanın daha gerisinde meydana gelmiş ve akımın
birleşmesi ise plakanın ön kısmına doğru kayarak laminar ayrılma baloncuklarının boyutu ve
yüksekliği (Şekil 5)) büyük miktarda düşürülmüştür. Bunun sebebi ise duvara yakın bölgedeki
ortalama momentumun duvara uzak
uzak bölgelere unsteady etkilerle (iz ve pürüzlülük) transfer
edilerek akışın deformasyona uğratılmasıdır.
ğratılmasıdır.

Şekil 1Akım
Akım doğrultusunda hız dalgalanmaları, /
(gölgeli kontürler, [[-0.05:0.1]) ve
akım doğrultusundaki hız bileşeninin,
bileşen
U sıfır kontürü. (a) RW0 ; (b) 3D pürüzlülük, R3d ; (c)
İz, WSt1.55 ; (d) 3D pürüzlülük ve İz, R3dWSt1.55.
354
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Karaca ve Güngör

Şekil 2 Ortalama akış istatistikleri üzerinde pürüzlülük
pürüzlülük ve iz geçiş frekansının ayrı ayrı ve birleştirilmiş etkileri. (a) Biçim
Faktörü; (b) Yüzey Sürükleme Katsayısı; (c) Maksimum Türbülans Yoğunluğu; Siyah: RW0, Kırmızı: R3d, Yeşil:WSt1.55,
Mavi: R3dWSt1.55.
R3dWSt1.55 düz çizgi: ayrılmış akış, < 0, ve ---- : yapışık akış,
>0.

İz (WSt1.55) ve pürüzlülük etkisi (R3d)
(
kendi aralarında incelendiğinde ise (Şekil 5) ilginç
olarak iki etki de hemen hemen aynı yerde akım ayrılmasını gerçekleştirmiş fakat pürüzlülük
etkisinin olduğu durumda yeniden birleşme
birleşme noktasının diğerine göre biraz geride olduğu
görülmektedir. Bu iki etki birleştirildiğinde
birleştirild
ise (Şekil 5) ve (Şekil 3d)
d) de gösterildiği üzere
R3dWSt1.55 durumu için ayrılma baloncuğunun boyutu, akımın ayrıld
ayrıldığı-birleştiği yerler
WSt1.55 durumu ile hemen
en hemen aynıdır, (R3d)
(
durumu içinse (aynı şekil, kırmızı çizgi)
akımın ayrıldığı nokta neredeyse aynı kalmış birleştiği nokta ise plakadan daha geriye doğru
kaymıştır. Görüldüğü gibi bir önceki kanadın ardizinden gelen bozuntunun büyüklüğü, yüzey
pürüzlülüğü
lüğü elemanından gelen bozuntuya oranla fazladır ve bir önceki kanadın ardizinin
etkisi yüzey pürüzlülüğünün etkisini yok ettiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma türbin
benzeri düşük Reynolds sayılı akışlarda ardizi etkisinin yüzey pürüzlülük etkisin
etkisine göre çok
daha önemli olduğunu göstermiştir. Bu sonucu belirleyen etken yüzey pürüzlülüğünün tipi
(3D) ve yüksekliğidir [14].
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Şekil 3 Ortalama akış istatistikleri üzerinde pürüzlülük ve iz geçiş frekansının ayrı ayrı ve
birleştirilmiş etkileri. Akım yönündeki hızın sıfır kontürü ayrılma baloncuğunun plaka
üzerindeki yerleşimini göstermektedir. Siyah: RW0, Kırmızı: R3d, Yeşil:WSt1.55, Mavi:
R3dWSt1.55.
4.

SONUÇ

Ters basınç gradyantına maruz bırakılmış düz bir plakada düşük basınçlı gaz türbini pallerinin
yüzeyindeki akışa benzer bir akış için yüzey pürüzlülüğü ve iz geçiş frekansının sınır tabaka
akışına etkisi Direk Sayısal Benzetim metoduyla incelenmiştir. Çıkan sonuçlara göre; laminar
ayrılma bölgesinin ve laminardan türbülansa geçiş bölgesinin iz geçiş frekansından ve yüzey
pürüzlülüğünden önemli miktarda etkilendiği görülmüş, ayrıca laminar ayrılma
baloncuklarının boyutlarında önemli miktarlarda düşüş olduğu görülmektedir. Fakat, yüzey
pürüzlülük ve iz geçiş frekansı etkilerinin ayrı ayrı ve birlikte incelendiği durumlarda laminar
ayrılma baloncuğunun boyutlarında önemli bir değişim görülmemiş, bu durumlar için akış
karakteristikleri büyük ölçüde benzerlikler göstermiştir. Bu çalışmada iz geçiş frekansı
etkisinin yüzey pürüzlülüğünden kaynaklanan etkilere göre daha önemli olduğu görülmüştür.
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ÇİFT YANLI DÜZLEMSEL ANİGENİŞLEMELİ KANALLARDA
ÇEVRİNTİLİ TÜRBÜLANSLI AKIŞIN BİLGİSAYARLI SİMÜLASYONU
Tahir Karasu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eskişehir1

ABSTRACT
This research work presents the results of computer simulation of steady, two-dimensional,
incompressible, turbulent recirculating flow in double-sided planar sudden expansions in
channels at two different Reynolds numbers. Employing the finite-volume method with a
hybrid scheme, a computer program based on the SIMPLE algorithm has been developed.
Computer solutions of the conservation equations of mass and momentum, together with the
standard k-  turbulence model, are obtained using an iterative numerical solution technique.
Near the solid boundaries, wall-functions are employed. Computer simulations for local
streamwise velocity, turbulence kinetic energy, turbulence kinetic energy dissipation rate,
effective viscosity, locus of flow reversal, streamwise variation of centre-line velocity, wall
static-pressure coefficient, wall-shear stress and coefficient of friction distributions along top
wall of the planar sudden expansion flow geometry are presented and compared with
experimental measurements. The results of computer simulations show generally good
agreement with experimental data.
Keywords: Planar sudden expansion channels, k- turbulence model, Simulations
ÖZET
Bu araştırma, çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel simetrik kanallarda,
sürekli, sıkıştırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleşmeli, çevrintili türbülanslı akışın, iki farklı
Reynolds sayıları için bilgisayarlı simülasyon sonuçlarını takdim etmektedir. Hibrit
yöntemiyle sonlu hacim metodunu kullanarak, SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar
programı geliştirilmiştir. Standart k- türbülans modeliyle beraber, süreklilik ve momentum
korunum denklemlerinin bilgisayarlı çözümleri, iteratif bir sayısal çözüm tekniğini kullanarak
sağlanmıştır. Katı cidarlar yakınında cidar fonksiyonları kullanılmıştır. Çift yanlı düzlemsel
anigenişlemeli türbülanslı kanal akışları için çeşitli akış yönü kesitlerinde, yerel akış yönü
hızı, türbülans kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite
1
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profilleri, geri akışın geometrik yeri, kanal simetri ekseni boyunca yatay hızın değişimi, üst
cidar kayma gerilmesi, üst cidar sürtünme katsayısı dağılımları ile üst cidar statik-basınç
katsayısının değişimi için bilgisayarlı simülasyonlar sunulmuş ve deneysel bulgularla
karşılaştırılmıştır. Bilgisayarlı simülasyonların sonuçları deneysel ölçümlerle genel olarak iyi
uyum göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Düzlemsel anigenişlemeli kanallar, k- türbülans modeli, Simülasyonlar
1. GİRİŞ
Çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli bir kanalda, aşağı akıştaki türbülanslı akış alanı ayrımlı,
çevrintili ve yeniden birleşmeli akış olarak tanımlanan çok karmaşık bir olaydır. Şekil 1’de
gösterildiği üzere, böyle bir akış alanı ayırıcı bir kayma tabakası yüzeyi ile biri çevrintili akış
bölgesi, diğeri ise ana akış bölgesi olmak üzere iki akış bölgesine ayrılabilir. Ayırıcı kayma
tabakası yüzeyinin kanal cidarına çarptığı noktaya yeniden birleşme noktası adı verilir.
Çevrintili akış bölgesindeki yüksek ters basınç gradyantı, türbülans seviyesi ile istikrarsızlığı
artırarak geri akışa neden olmaktadır. Akış yapışma noktası civarında ve çevrintili akış
bölgesinde yaratılan anaforlar yüksek yoğunluklu bir türbülans kaynağı olarak algılanabilir.
Müteakip taşınım, yayınım ve türbülanslı anaforların zayıflaması, zaman ortalama akış
özellikleri üzerinde baskın bir etkiye sahiptir. Çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanaldaki
türbülanslı akış, ısı değiştiricileri, karışım teçhizatları, iklimlendirme kanalları, fluidik
düzenekleri ve yanma odaları gibi pekçok sayıda önemli mühendislik uygulamalarıyla ilgili
olmasına rağmen, çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanallardaki türbülanslı akışların
literatürde bildirilen araştırmaları çok sınırlıdır. En çok ilgi çekici araştırmalar arasında
olanlar [1-12] araştırmalarıdır. Bu araştırmanın ana amacı, standart yüksek Reynolds sayılı k türbülans modelini [13] cidar fonksiyonları sınır koşuluyla beraber kullanarak, çift yanlı
düzlemsel anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel simetrik kanallarda, sürekli, sıkıştırılamayan,
ayrımlı ve yeniden birleşmeli, karmaşık çevrintili türbülanslı akışların bilgisayarlı
simülasyonlarını yapmak ve deneysel ölçümlerle karşılaştırmaktır. Bu araştırmada incelenen
fiziksel geometriler [6,7] deneysel durumlarına karşılık olmaktadır.
2. MATEMATİKSEL VE FİZİKSEL MODEL
2.1. Hareket Denklemleri ve Türbülans Modeli
Şekil 1’e ilişkin olarak, çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel simetrik
kanallarda, sürekli, sıkıştırılamayan, türbülanslı akışın hesaplanmasında kullanılan
matematiksel ve fiziksel model, akışı yöneten hareket denklemlerinin türbülans modeli
denklemleriyle beraber aynı anda çözümünü gerektirmektedir. Süreklilik, momentum,
türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı korunumunu gösteren
taşınım denklemleri, sürekli durum ve kartezyen koordinatlarda genel bir diferansiyel
denklem halinde aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

x

u 


y

v 

      
  S

  
x   x  y   y 


(1)
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Burada,  ; u, v, k ve  bağımlı değişkenleri göstermektedir. u ve v sırasıyla yatay (x) ve dikey
(y) yönlerindeki hız bileşenleridir. k ve  sırasıyla türbülans kinetik enerji ve türbülans kinetik
enerji kaybolma miktarıdır.  ve S  sırasıyla genel değişken  için türbülans yayınım
katsayısı ve kaynak terimidir,  ise akışkanın yoğunluğudur. Eğer  bire,  ve S  sıfıra
eşitlenirse (1) denklemi süreklilik denklemine indirgenir. Bu araştırmada kullanılan türbülans
modeli k- modelidir [13]. Basınç, basınç düzeltme denkleminden çıkarılmıştır [14,15].
Taşınım denklemleri, katsayılar ve kaynak terimler Tablo 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1. Kartezyen koordinat sistemi ve çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanal akış
geometrisi.
360
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Karasu

2.2. Sınır Koşulları
Şekil 1’e ilişkin olarak, incelenen çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel
simetrik kanalda, türbülanslı akış için sınır koşulları aşağıda takdim edilmiştir. Dört farklı
sınır koşulu kullanılmıştır; giriş düzlemi, çıkış düzlemi, simetri ekseni ve katı cidar. Kanalın
giriş düzleminde bütün büyüklükler için düzgün bir profil kabul edilmiştir; yani, yatay (x)
yönündeki hıza deneysel ölçümlerden U b ortalama hız değeri verilmiş, dikey (y) yönündeki
hız ise sıfıra eşit kılınmıştır. Türbülans büyüklükleri k ve ’na düzgün değerler verilmiştir;
yani, k=(0.002-0.003) U 2b ve =C  k 3 / 2 / 0.03h, burada U b debiden hesaplanan ortalama hız
olup h ise basamak yüksekliğidir. Kanal çıkışında, tamamıyla gelişmiş akış koşullarının
hüküm sürdüğünün kabul edilebilmesi için, kanal çıkış düzlemi çevrintili akış bölgesinden
çok uzakta alınmıştır. Yani, çıkış düzleminde dikey hız sıfır kabul edilmiş ve bağımlı
değişkenlerin akış yönündeki tüm gradyantlarının sıfır olduğu varsayılmıştır. Hesaplamalar,
çıkış düzleminin giriş düzleminden (45xh) uzunlukta alındığı aşağı akışa kadar
sürdürülmüştür. Kanal ekseninde simetri kabul edilmiştir. Yani, (∂ϕ/∂y) = v = 0,  burada u, k
ya da  olabilir. Kanalın üst ve basamak cidarlarında hız bileşenleri u, v ile türbülans
büyüklükleri k ve  sıfıra eşit kılınmıştır. Katı cidar yakınındaki ağ noktalarında k ve ’nun
değerleri Launder ve Spalding’in [13], cidar fonksiyonları kullanılarak hesaplanmıştır. Sayısal
ıraksamaya neden olmamak için başlangıç değerleri tüm hesaplama alanı boyunca uygun
olarak belirtilmiştir.
2.3. Sayısal Çözüm Yöntemi
Bu sayısal araştırmada, sonlu hacim yaklaşımı kullanarak Patankar’ın [14], SIMPLE
algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. (1) eşitliğiyle verilen kısmi
diferansiyel denklemleri hibrit yöntemiyle bir kontrol hacme dayanan sonlu fark metoduyla
ayrıklaştırılmıştır. Sınır koşullarıyla bağımlı olarak kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu
hacim biçimleri, üç köşegenli matris formuyla birlikte, kolon-kolon çözüm yöntemini
kullanarak iteratif olarak çözülmüştür, Spalding [16].
2.4. Hesaplama Ayrıntıları
Sayısal hesaplamalar Pentium 4 CPU 1.60 GHz kişisel bilgisayarında yapılmıştır. Poole ve
Escudier’in [6,7], akış durumları için kullanılan sayısal ağ dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.
Kullanılan sayısal ağlar çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanalın cidarları yakınında ve
çevrintili akış bölgesinde yoğun ağ çizgileri konsantrasyonuyla düzgün olmayan bir şekilde
oluşturulmuştur. Tüm akış durumları için optimum ağ-bağımsız bir çözüm elde etmek için
farklı ağ büyüklükleriyle ağ testleri yapılmıştır. Bu araştırmada sunulan tüm hesaplamalar ağbağımsızdır. Yatay ve dikey hız bileşenleri için kaydırılmış kontrol hacimler kullanılmıştır.
Diğer tüm ilgili büyüklükler ağ noktalarında hesaplanmıştır. Yakınsamış bir çözüm elde
etmek için kolon-kolon yöntemi iteratif olarak kullanılmıştır. Sayısal kararlılık elde etmek
için u, v, k,  , P ve e için sırasıyla 0.3, 0.3, 0.8, 0.8, 0.5 ve 0.5 gevşetme faktörleri
kullanılmıştır. Buradaki hesaplamalarda benimsenen yakınsama ölçütü, tüm hesaplama

361
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Karasu

alanında kalıcı kütlenin mutlak değerlerinin toplamı önceden belirtilen 10-5 değerinden daha
küçük olması durumunda iterasyonların bitirilmesi ölçütüdür. Tablo 2 tüm akış durumları için
hesaplama gereksinimlerinin ayrıntılarını özetlemektedir. Bu tabloda N yakınsamış bir çözüm
elde etmek için yapılmış olan iterasyonların sayısıdır. T ise cpu saniye cinsinden zaman ve
T/N de iterasyon sayısı başına zamandır.
Tablo 2. Akış durumu, Reynolds sayısı, ağ büyüklüğü, cpu zamanı ve iterasyon sayısı.
Akış Durumu

Re

Ağ Büyüklüğü

T, cpu zamanı

(x)  (y)

( saniye)

N

T/N

Poole ve Escudier [6]

14100

40  30

5.59375

411

0.01361

Poole ve Escudier [7]

4000

40  30

5.1875

385

0.013474

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel simetrik kanallarda, sürekli,
sıkıştırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleşmeli, karmaşık çevrintili türbülanslı akış için iki
farklı Reynolds sayılarında bilgisayarlı simülasyonlar yapılmış ve simülasyonların sonuçları
Poole ve Escudier’in [6,7], deneysel ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. Buradaki sayısal
araştırmada, çalışma akışkanı olarak su kullanılan kanalda, Poole ve Escudier’in [6,7],
deneysel ölçümleri hesaplamalarla karşılaştırmaya temel teşkil etmek için seçilmiştir. Çift
yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanal R=D/d=1.428 gibi bir genişleme oranına sahiptir.
Kanaldaki akışın Reynolds sayısı Re=1.41x10 4 ’tür (Re=Ub h/  , burada Ub debiden
hesaplanan ortalama hızdır, h ise kanalın basamak yüksekliğidir). İki-boyutlu kanalda, sayısal
hesaplama alanı giriş düzleminden aşağı akışta 45h kadar bir akış yönü mesafesine
uzatılmıştır. Şekil 2’de Poole ve Escudier’in [6,7], akış durumları için kullanılan sayısal ağ
dağılımı sergilenmiştir. Hesaplanan yerel akış yönü hız profilleri, çift yanlı düzlemsel
anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel simetrik kanal karşısında x/h=1’den 45’e kadar değişen
akış yönü kesitlerinde, boyutsuz olarak u/ub cinsinden, Şekil 3’te Poole ve Escudier’in [6],
deneysel ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan yerel akış
yönü hız profilleri karşılıkları olan deneysellerle iyi uyumdadır. Buna rağmen, hesaplanan
karmaşık çevrintili akış bölgesi deneyselden uzunlukça daha kısa ve genişlikçe daha incedir.
Bundan başka bu şekil, kanal boyunca yatay hız profillerinin nasıl geliştiğini de
göstermektedir.
Şekil 4’te, boyutsuz olarak u c /u b ve yatay uzunluk x/h cinsinden, simetri ekseni üzerinde
hesaplanan yatay hızın (uc) kanal boyunca değişimi çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere,
simetri eksenindeki hız, kanal girişinden başlayarak önce hızlı olarak azalmakta, daha sonra
da yavaşlayarak aşağı akışta takriben x/h=18 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine ulaştıktan
sonra simetri ekseni boyunca sabit kalmaktadır.
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h

y
x

Şekil 2. Poole ve Escudier’in [6,7], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli kanal akış geometrisi
için sayısal ağ dağılımı.

Şekil 3. Çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz akış
yönü hız profillerinin Poole ve Escudier’in [6], deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.
Çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel simetrik kanal akışı için
hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u=0) Şekil 5’te verilmiştir. Cidardan ölçülen dikey
uzunluk y, basamak yüksekliği (h) ile boyutsuz kılınmış ve basamak yüksekliği ile boyutsuz
hale getirilen aşağı akış uzunluğunun bir fonksiyonu olarak çizilmiştir. Şekilden görüldüğü
gibi, hesaplanan akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış yönünde takriben
xr/h=4.25 kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış yapışma uzunluğunun ise xr/h=6.33
kesitinde oluştuğu bildirilmiştir. Bu farklılık, standart k-  türbülans modelinin karmaşık
çevrintili türbülanslı akışların hesaplanmasında yetersiz kalmasından ileri gelmektedir. Yine
şekilde gösterilen içi boş daire sembollerinde yatay hız (u) sıfır olup, bu daire sembollerin
üstünde kalan bölgede pozitif, altında kalan bölgede ise negatiftir. Şekil 6, 7 ve 8, sırasıyla,
Poole ve Escudier’in [6], kanalı karşısında hesaplanan türbülans kinetik enerji, türbülans
kinetik enerji kaybolma miktarı ve efektif viskozite profillerini, Şekil 3’teki gibi aynı aşağı
akış yönü kesitleri için sergilemektedir. Burada hesaplanan profiller, sırasıyla, ortalama hızın
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karesi u 2b , akış alanındaki maksimum türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı  max ve
maksimum efektif viskozite  emax ile boyutsuz kılınmıştır. Bu şekiller, boyutsuz türbülans
kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı ile efektif viskozite profillerinin ikiboyutlu kanal boyunca nasıl geliştiklerini göstermektedir.

Şekil 4. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca
simetri ekseni üzerinde hesaplanan yatay hızın değişimi.

Şekil 5. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı için
hesaplanan geri akışın geometrik yeri (u=0).
Poole ve Escudier’in [6], kanal üst cidarı boyunca hesaplanan cidar kayma gerilmesinin
dağılımı boyutsuz olarak  w /  wd ve yatay uzunluk x/h cinsinden Şekil 9’da sunulmuştur.
Burada  wd , kanal çıkış düzlemindeki cidar kayma gerilmesi değeridir. Şekilden görüldüğü
gibi, kanalın giriş düzleminden takriben x/h=4.25 kesitine kadar kayma gerilmesi negatif
değerler almaktadır. Bu durum, çevrintili akış bölgesindeki negatif hızlardan (-u)
kaynaklanmaktadır. Üst cidar kayma gerilmesi önce negatif yönde değerler alarak hızla bir
maksimum değere ulaştıktan sonra, negatif yönde azalarak takriben x/h=4.25 kesitinde sıfır
değerine erişmekte ve ondan sonra da pozitif değerler alarak artmaktadır. Kanal üst cidarı
boyunca hesaplanan cidar sürtünme katsayısının (Cf = 2  w /ρu 2b ) değişimi, x/h cinsinden
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Şekil 10’da çizilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, üst cidar sürtünme katsayısı, Şekil 9’daki
cidar kayma gerilmesi ile aynı değişimi göstermektedir.

Şekil 6. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji profilleri.

Şekil 7. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca
hesaplanan boyutsuz türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı profilleri.
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Şekil 8. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca
hesaplanan boyutsuz efektif viskozite profilleri.

Şekil 9. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı
düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı
boyunca hesaplanan üst cidar kayma
gerilmesinin dağılımı.

Şekil 10. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca
hesaplanan üst cidar sürtünme katsayısının değişimi.
Şekil 11’de ise kanal üst cidarı boyunca hesaplanan cidar statik-basınç katsayısının [Cp=(PPref)/0.5ρU 2b ] değişim biçimi takdim edilmiştir. Görüldüğü gibi cidar statik-basınç katsayısı,
kanal girişinden hemen sonra negatif değerler almaktadır. Çevrintili akıştan dolayı, x/h=12
kesitine kadar ani yükseliş göstermektedir. Bu kesitten sonra ise yaklaşık olarak sabit
kalmaktadır.
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Şekil 11. Poole ve Escudier’in [6], çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca
hesaplanan üst cidar statik-basınç katsayısının (Cp) değişimi.
İkinci akış tipi, çalışma akışkanı olarak yine su kullanan Poole ve Escudier’in [7], çift yanlı
düzlemsel anigenişlemeli kanal akışı deneyine karşılık olmaktadır. Burada da kanal
R=D/d=1.428 gibi bir genişleme oranına sahiptir. Burada akışın Reynolds sayısı u b ortalama
hızına ve h basamak yüksekliğine dayanır. Yani, Re=u b h/  =4x10 3 . Bu akış olayı için
sayısal hesaplama alanı, kanal giriş düzleminden aşağı akışta 45h kadar bir akış yönü
mesafesine uzatılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan sayısal ağ dağılımı Şekil 2’de
sunulmuştur. Kanal boyunca hesaplanan yerel akış yönü hız profilleri, boyutsuz olarak
u/u b ve dikey mesafe y/h cinsinden, x/h=1’den 45’e kadar değişen aşağı akış yönü
kesitlerinde, Şekil 12’de sunulmuş ve Poole ve Escudier’in [7], deneysel ölçümleriyle
karşılaştırılmıştır. Şekilden gözlemlendiği üzere, hesaplanan hız profilleri karşılıkları olan
deneysel ölçümlerle oldukça iyi uyum göstermektedir. Bundan başka bu şekil, kanal boyunca
yatay hız profillerinin nasıl geliştiğini de gözönüne sermektedir. Şekil 13’te, boyutsuz olarak
u c /u b ve yatay uzunluk x/h cinsinden, simetri ekseni üzerinde hesaplanan yatay hızın kanal
boyunca değişimi verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, simetri eksenindeki hız, kanal
girişinden başlayarak önce hızlı olarak azalmakta, daha sonra da yavaşlayarak aşağı akışta
takriben x/h=18 kesitinde tamamıyla gelişmiş değerine ulaştıktan sonra simetri ekseni
boyunca sabit kalmaktadır. Son olarak, çevrintili akış bölgesinde hesaplanan geri akışın
geometrik yeri (u=0) ise Şekil 14’te takdim edilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, hesaplanan
akış yapışma uzunluğu giriş düzleminden aşağı akış yönünde yaklaşık olarak xr/h=3.75
kesitinde oluştuğu bulunurken, deneysel akış yapışma uzunluğunun ise xr/h=5 kesitinde
oluştuğu bildirilmiştir. Bu farklılık, karmaşık çevrintili türbülanslı akışların layıkıyla
hesaplanmasında kifayetsiz kalan standart k- ε türbülans modelinden ileri gelmektedir. Şekil
14’teki içi boş dairelerde yatay hız (u) sıfıra eşit olup, bu dairelerin üstünde kalan bölgede
pozitif, altında kalan bölgede ise negatif değerler alır.

367
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Karasu

Şekil 12. Çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli akış kanalı boyunca hesaplanan boyutsuz akış
yönü hız profillerinin Poole ve Escudier’in [7], deneysel ölçümleriyle karşılaştırılması.

Şekil 13. Poole ve Escudier’in [7], akış kanalı boyunca simetri ekseni üzerinde hesaplanan
yatay hızın değişimi.

Şekil 14. Poole ve Escudier’in [7], akış kanalı için hesaplanan geri akışın geometrik yeri
(u=0).
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4. SONUÇLAR
Bu araştırmanın sayısal hesaplamalarından çıkarılan başlıca ana sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir. Çift yanlı düzlemsel anigenişlemeli iki-boyutlu, düzlemsel simetrik kanallarda,
sürekli, sıkıştırılamayan, ayrımlı ve yeniden birleşmeli, karmaşık çevrintili türbülanslı akış
için standart yüksek Reynolds sayılı k- türbülans modelini kullanarak, iki farklı Reynolds
sayılarında bilgisayarlı simülasyonlar takdim edilmiştir. Sonlu hacim yöntemini kullanarak,
Patankar’ın [14], SIMPLE algoritmasına dayanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. İki
farklı, düzlemsel simetrik kanal akışları için standart k- türbülans modelinin performansı
araştırılmıştır. Standart k- türbülans modeliyle hesaplanan yerel akış yönü hızı, türbülans
kinetik enerji, türbülans kinetik enerji kaybolma miktarı, efektif viskozite, simetri ekseni
üzerindeki hız, üst cidar kayma gerilmesi, üst cidar sürtünme katsayısı ile üst cidar statikbasınç katsayısının dağılımları sunulmuş ve hesaplanan yerel akış yönü hız profilleri
literatürde bildirilen deneysel ölçümlerle karşılaştırılmış ve genel olarak oldukça iyi uyumda
oldukları bulunmuştur. Buna rağmen, karmaşık çevrintili akış bölgesinin yapışma uzunluğu
ve genişliği standart k- türbülans modeli tarafından daha kısa olarak hesaplanmıştır.
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FİBER-BERNOULLI&EULER ELEMAN YÖNTEMİ KULLANILARAK
BETONARME ÇERÇEVELERİN LİNEER OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ
Muhammet Karaton1
Fırat Üniversitesi, Elazığ

ÖZET
Bu çalışmada, rijitlik matrisi üzerine dayalı fiber eleman yöntemi kullanılarak betonarme
çerçevelerin lineer ve lineer olmayan dinamik analizi yapılmıştır. Rijitlik matrisi elde
edilirken, Benoulli-Euler kiriş teorisi kullanılmış ve yer değiştirme-şekil değiştirme bağıntıları
için Hermite şekil fonksiyonlarından faydalanılmıştır. Eleman rijitlik matrisi elde edilirken
elemanlar, segment adı verilen alt elemanlara bölünmüş ve eleman uçlarında yer alan
serbestlikler için dinamik sıkıştırma işlemi yapılmıştır. Segment kesitleri üzerinde bulunan
beton ve çelik için farklı malzeme özelliğine sahip fiber elemanlar kullanılmış olup bu fiberler
arasında aderansın tam olduğu kabul edilmiştir. Her bir segmente ait kesitlerinin lineer
olmayan özellikleri kullanılarak segment rijitlik matrislerine ulaşılmış lineer olmayan dinamik
sıkıştırma yöntemi yardımıyla da eleman rijitlik matrisleri elde edilmiştir. Lineer ve lineer
olmayan dinamik analizlerde integrasyon algoritması olarak Bossak-α yöntemi seçilmiştir.
Nümerik uygulama olarak 8 katlı bir betonarme çerçevenin lineer ve lineer olmayan dinamik
analizleri elde edilmiş ve elde edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılarak lineer olmayan
davranışın etkinliği irdelenmiştir. Çözümler yazar tarafından geliştirilen bir program
yardımıyla elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fiber eleman, Bernaulli&Euler kiriş teorisi, betonarme çerçeve, sismik
hasar ve Bossak-α yöntemi
GİRİŞ
Depremler, kısa bir süre içerisinde yapılarda büyük hasarlar oluşturabilen ve yıkıcı özelliğe
sahip olan en önemli doğal afetlerden biridir. Aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde
bulunan ülkemizde geçmişte önemli mal ve can kayıplarına sebep olan depremler meydana
gelmiştir gelecekte de meydana gelecektir. Depremlerin oluşumu sırasında insanların
yoğunlukla bulunduğu bina türü yapılarda önemli hasarlar oluşabilmekte veya tamamıyla
yıkılabilmektedir. Bu tür yapıların deprem altında yıkılması birçok can ve mal kaybına neden
olacağından deprem altında gösterecekleri performanslarının belirlenmesi, bu kayıpların
azaltılması açısından önem arz etmektedir. Binalar genelde yığma ve karkas tarzda inşa
edilmektedirler. Karkas tarzdaki binalar, genelde çelik ve betonarme malzemeleri kullanılarak
1
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inşa edilmekte olup ülkemizde en çok tercih edileni ise betonarme yapı malzemesidir. Bu
nedenle bu tür yapıların deprem altındaki davranışlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve
gerçek taşıma güçlerinin gelişmiş yöntemlerle incelenmesi ülkemiz ekonomisi ve can
güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Son 30 yıl içerisinde betonarme elemanların nümerik modellenmesinde birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalarda, eleman içerinde oluşan çatlak veya hasarlar, elemanın belirli
bölgeleri içerisinde kaldığını kabul eden toplanmış plastik mafsal yaklaşımı ve tüm eleman
boyunca yayılı olduğunu kabul eden yayılı tip yaklaşım olmak üzere iki kabul kullanılarak
modellenmektedir [1-9]. İlk yaklaşımda lineer olmayan moment-dönme(eğrilik) ve kuvvet-yer
değiştirme bağıntıları kullanılarak eleman üzerinde belirli bölgelerin lineer olmayan
davranışları hesaba katılmakta diğer bölgelerin ise lineer davranış gösterdiği kabul
edilmektedir [1-5]. Eleman üzerinde hasarların yayılı olarak kabul edildiği ikinci yaklaşımda
ise eleman rijitliği elde edilirken rijitliğe ve esnekliğe (flexibility) dayalı iki yöntem
kullanılmaktadır. Fiber eleman yöntemi adı verilen bu yaklaşımda, hem rijitlik hem de
esneklik yöntemi için elemanın kesiti üzerinde oluşan gerilmeler bilinmeyen olarak kabul
edilmektedir. Bu gerilmeler, her bir fibere ait malzemenin tek eksenli gerilme ve şekil
değiştirme bağıntıları yardımıyla elde edilmektedir [6-9]. Bu amaçla, elemanın rijitlik veya
esneklik matrisi elde edilirken eleman, ekseni doğrultusunda istenen sayıda kesite ayrılmakta
ve her bir kesit içerisinde bulundurduğu farklı malzemeler için istenen sayıda fiber/tabaka
parçalarına ayrılmaktadır. Çözümün hassasiyetine göre bu sayılar arttırılmaktadır [6-9].
Bu çalışmada, rijitlik matrisi üzerine dayalı fiber eleman yöntemi kullanılarak betonarme
çerçevelerin lineer olmayan dinamik analizi yapılmıştır. Rijitlik matrisi elde edilirken,
Benoulli-Euler kiriş teorisi kullanılmış ve yer değiştirme-şekil değiştirme bağıntıları için
Hermite şekil fonksiyonlarından faydalanılmıştır. Eleman rijitlik matrisi elde edilirken
elemanlar, segment adı verilen alt elemanlara bölünmüş ve eleman uçlarında yer alan
serbestlikler için lineer olmayan dinamik sıkıştırma işlemi yapılmıştır [10,13]. Segment
kesitleri üzerinde bulunan beton ve çelik malzemeleri için ayrı fiber elemanlar kullanılmış
olup bu fiberler arasında aderansın tam olduğu kabul edilmiştir. Her bir segmente ait
kesitlerinin lineer olmayan malzeme özellikleri kullanılarak segment rijitlik matrislerine
ulaşılmış ve lineer olmayan dinamik sıkıştırma yöntemi yardımıyla da eleman rijitlik
matrisleri elde edilmiştir. Nümerik uygulama olarak 8 katlı bir betonarme çerçevenin lineer ve
lineer olmayan dinamik analizleri elde edilmiş ve elde edilen sonuçlar birbirleri ile
karşılaştırılarak lineer olmayan davranışın etkinliği irdelenmiştir. Çözümler yazar tarafından
geliştirilen bir program yardımıyla elde edilmiştir.
BETONARME KİRİŞ-KOLON ELEMANLAR İÇİN FİBER BERNAULLİ&EULER
YAKLAŞIMI
Bu bölümde, ilk olarak rijitlik matrisi üzerine dayalı fiber eleman yöntemi kullanılarak rijitlik
ve kütle matrislerinin elde edilmesinden bahsedilmiştir. Rijitlik matrisi elde edilirken,
Benoulli-Euler kiriş teorisi kullanılmış ve yer değiştirme-şekil değiştirme bağıntıları için
Hermite şekil fonksiyonlarından faydalanılmıştır [11,12]. Eleman rijitlik matrisi elde edilirken
elemanlar, segment adı verilen alt elemanlara bölünmüş ve her bir segmentin kesiti beton ve
çelik için ayrı ayrı fiber/tabaka elemanlara ayrılmıştır (Şekil 1). İkinci alt bölümde ise eleman
uçlarında yer alan serbestlikler için dinamik sıkıştırma işleminden bahsedilmiştir.
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Segment (Alt Eleman) Rijitlik ve Kütle Matrislerinin Elde Edilmesi
Burada, Bernaulli&Euler kiriş teorisinde kullanılan eğilmeden önce düzlem olan kesitlerin
eğilmeden sonrada düzlem kaldığı varsayımı (kayma gerilmelerinin ihmal edildiği durum)
dikkate alınmıştır. Aynı zamanda herhangi bir kesit üzerinde oluşan şekil değiştirmenin
eksenel normal kuvvetten dolayı üniform; eğilmeden dolayı lineer olarak değiştiği kabul
edilmiş ve bu iki şekil değiştirme yardımıyla toplam şekil değiştirmeye ulaşılmıştır. Böylece,
şekil değiştirmelerin küçük oluğu kabulü ile her hangi bir en kesit üzerindeki bir fibere ait
toplam şekil değiştirme için,

  ,n  d  ,o   n ' d,  1

 du / d 
 n '  2
2
d v / d 



(1)

eşitliği yazılabilir. Burada, d  ,o , segment’ in  lokal ekseni doğrultusunda normal kuvvetten
dolayı oluşan şekil değiştirmesini, d, segment’ in  ekseni etrafındaki dönmesini,   ,n ise

' lokal ekseni üzerinde yer alan n. fiberin  lokal ekseni doğrultusunda ait toplam şekil
değiştirmesini ifade etmektedir (Şekil 1). Aynı zamanda, u ve v sırasıyla  ve  eksenleri
doğrultusundaki yer değiştirmeleri göstermektedir. Böylece şekil değiştirmeleri yer
değiştirmelerle ilişkilendirmek için Hermite şekil fonksiyonları kullanılırsa denklem (1),

  ,n  1

 d N  / d 
q  1
 n '  2
2
d N  / d 







  n ' B q

(2)

formunda yazılabilir [6-10]. Burada q segment düğüm noktalarına ait yer değiştirme ve
dönmeleri içeren vektör olup N  ve B  ise sırasıyla Hermite şekil fonksiyonları matrisini ve
şekil değiştirme-yer değiştirme arasındaki matrisi göstermektedir. Buradan,  lokal ekseni
doğrultusunda bir fiberde oluşan gerilme ise,



d  ,n  ET ,n d  ,n  ET ,n 1

 n '

 Bq

(3)

eşitliği ile elde edilebilmektedir [6-10]. Burada, ET ,n n. fibere ait teğet elastisiste modülünü
göstermektedir. Bu değer her bir fiber malzeme için tek eksenli gerilme-şekil değiştirme
bağıntıları yardımıyla ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Böylece bir segmentin toplam şekil
değiştirme enerjisi için denklem (2) ve (3) kullanılırsa,
1
 1 
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bağıntısı elde edilebilir. Burada LSeg ve ASeg sırasıyla, segmentlerin uzunluğunu ve en kesit
alanını göstermektedir. Böylece Fiber-Bernaulli&Euler kiriş-kolon elemanına ait segement
rijitlik matrisi minimum potansiyel enerji prensibi yardımıyla,

K Seg

 N
1
  ET ,n An
1
T
  B   nN1
2 1
  A  '
n
n n
 
n 1


   n An  n ' 
n 1
 B  d 
N
2
  n An  n ' 
n 1

N

 

(5)

olarak elde edilebilir. Bu eşitlik yardımıyla, Hermite şekil fonksiyonları kullanılarak  lokal
ekseni doğrultusunda seçilen bir integrasyon yöntemi yardımıyla segment rijitlik matrisi
hesaplanabilmektedir. Böylece hesaplarda kullanılacak farklı en kesitler için GaussQuadrature integrasyon noktalarında hesap yapılabilmektedir [6-10]. Ancak bu yöntemin
uygulanması durumunda çatlak veya hasarların yoğun olduğu bölgeler için elde edilen sapma
değerleri esneklik matrisi kullanılarak elde edilen sonuçlara göre daha büyük olduğu
belirtilmiştir [6-9]. Bu durum Hermite şekil fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu
çalışmada, söz konusu bu sapma değerlerinden kaçınmak amacıyla elemanlar segmentlere
bölünüp lineer olmayan dinamik sıkıştırma işlemi uygulanmıştır. Aynı zamanda, segment
içerisinde oluşacak hasarın hesaplanması için her bir fiber içerisindeki oluşacak hasar ayrı
ayrı hesaba katılmaktadır. Buradan bir fiber içerisinde oluşan hasar büyülükleri ( d n ), her bir
fiberin teğet elastisite modülü yardımıyla,

dn  1 

ET ,n
Eo ,n

(6)

eşitliği ile hesaplanmaktadır. Burada verilen Eo ,n n. fiberin başlangıç elastisite modülünü
göstermektedir. Bu hasar büyüklüğü, her bir fiber için çekme ve basınç bölgelerinde ayrı ayrı
hesaplanmaktadır. Beton ve çelik malzemeleri için literatürde verilen tek eksenli gerilme-şekil
değiştirme grafikleri Şekil 1’ de görülmektedir. Betonun etriyeli (sargılı) ve etriyesiz
(sargısız) durumları için ayrı malzeme bağıntıları tanımlanarak hesaplar yapılmaktadır [6-9].
Bu çalışmada kullanılan beton ve çeliğin tek eksenli gerilme-şekil değiştirme eğrileri ise Şekil
2’ de görülmektedir. Şekil 2.a’ da görülen ve beton için verilen eğride etriyenin etkisini
hesaba katmak için bir  malzeme katsayısı tanımlanmıştır. Bu katsayı çekme altında
yumuşamayı; basınç altında ise pekleşme ve yumuşama kısmının modellenmesini
sağlamaktadır. Aynı zamanda, çelik için tanımlanan eğri ise (Şekil 2.b) iki doğrulu kinematik
pekleşme davranışını göstermekte olup tekrarlı yüklemeler için Bauschinger etkisini dikkate
almamaktadır.
Segmentlerin kütle matrislerinin hesabında ise kinetik enerji ifadesi kullanılırsa,
T

1
v  v d
2 

(7)

eşitliği yazılabilir. Burada,  kesitin birim hacim kütlesini, v ise kesit üzerindeki diferansiyel
hacmin hızını göstermektedir. Böylece bir segmentin kütle matrisi fiber elemanlar yardımıyla,
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M  Seg    N T (  )  n N (  )  d
1 N

(8)

1n 1

eşitliği kullanılarak elde edilebilir [6-9].

Şekil 1. Elemanların global ve lokal eksenleri ile Beton ve çelik fiberlerin malzeme
davranışları.

a) beton

b) çelik
Şekil 2. Betonarme malzemesinde a) beton ve b) çeliğin gerilme-şekil değiştirme bağıntıları.
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Eleman Rijitlik ve Kütle Matrislerinin Dinamik Sıkıştırma İle Elde Edilmesi
Yüksek katlı binaların dinamik analizleri yapılırken serbestlik derecesi sayısının azaltılması
çözümlerin kısa bir sürede elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu amaçla segmentlere
ayrılan elemanların uçlarında yer alan serbestliklere iç bölgelerdeki serbestliklerin
sıkıştırılması gerekmektedir. Bu işlemde öncelikle ardışık bir şekilde yer alan segmentlerin
rijitlik ve dış kuvvet vektörlerinin tamamı bir eleman rijitlik matrisi ve dış kuvvet vektörü
içerisinde olacak şekilde toplanmaktadır. Elemanın uçlarındaki serbestlikler için E; iç
bölgelerdeki serbestlikler için ise I indisi kullanılırsa söz konusu matris ve vektör için,

K EE uE   K EI uI   FE 

(9.a)

K IE uE   K II uI   FI 

(9.b)

eşitlikleri yazılabilir [6,10]. Burada görülen U E ve U I vektörleri sırasıyla dış ve iç
serbestliklere ait yer değiştirme vektörlerini göstermektedir. Dinamik sıkıştırma işlemi
uygulandığı zaman eleman uçlarına ait denge denklemi, rijitlik matrisi ve dış kuvvet vektörü
için,

K EE ,F  uE   FE ,F 

(10.a)

K EE ,F   K EE   K EI  K II 1K IE 

(10.b)

FE ,F   FE  K EI  K II 1FI 

(10.c)

bağıntıları elde edilebilir. Kütle matrisi için Guyan azaltma (reduction) işlemi uygulanırsa,

M EE ,F   M EE   K EI  K II 1M IE   M EI  K II 1K IE  
K EI  K II 1M II K II 1 K IE 

(11)

olarak yazılabilir [13]. Böylece tüm çerçeve sistemine ait rijitlik, kütle matrisleri ve dış kuvvet
vektörü ise,
nelem

nelem

nelem

j 1

j 1

j 1

K E   K EE ,F  ; M E   M EE ,F  ; FE    FE ,F 

(12)

şeklinde elde edilebilir. Her bir lineer olmayan zaman adımı için bu işlem tekrarlanmakta
böylece lineer olmayan dinamik sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
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Şekil 3. Eleman içesindeki Segmentler(alt elemanlar), dış ve iç düğüm noktaları.
Dinamik Denge Denklemi İçin Bossak- α Yöntemi
Bu çalışmada, çerçeve taşıyıcı sisteminin sönüm matrisi, düğüm noktalarına sıkıştırılmış kütle
ve teğet rijitlik matrisleri yardımıyla elde edilmekte olup,

CE    dam M E    dam K E 

(13)

bağıntısıyla hesaba katılmaktadır. Burada,  dam ve  dam sırasıyla Rayleigh sönüm
katsayılarını belirtmektedir [11]. Böylece çerçeve sistemine ait dinamik denge denklemi,

M E  aE t  t   CE   vE t  t   K E   uE t  t  FE ,gr t  t  FE ,stat 

(14)

formunda yazılabilir. Burada gr ve stat alt indisleri sırasıyla yer ivmesi ve statik yüklerden
dolayı ortaya çıkan dış kuvvet büyüklüklerini göstermektedir. Denklem (14)’ e Bossak-α
integrasyon formu uygulanırsa,

1   B  M E 

1   B FE ,gr

a     M  a   C  v 
   F   F 
E t  t

t  t

B

B

E

E , gr t

E t

E

E t  t

 

 FE

t  t



(15)

E ,stat

eşitliğine ulaşılabilir [14]. Bu integrasyon formu Newmark metoduna dayalı olup kütle matrisi
ve yer ivmesi vektörüne bir α parametresi uygulanmaktadır. Bu parametre nümerik dağılımı
kontrol parametresidir. Şartsız stabilite ve ikinci dereceden doğruluğu sağlamak için Bossak
ve Newmark parametreleri,

 B  0 .5 ;



1
1   B 2 ;   1   B
4
2

(16)

eşitlikleri kullanılarak seçilmelidir. Bu çalışmada  B -0.1 olarak seçilmiş ve lineer olmayan
davranışın elde etmesi amacıyla Bossak-α yöntemi, tahmin-düzeltme (predictor-corrector)
yöntemi ile birleştirilmiştir. Böylece, t+t zaman anı için tahmin edilen yer değiştirme ve hız
vektörü, t zaman adımındaki bilinen yer değiştirme ve hız vektörleri yardımıyla,

u~E t  t  u E t  t vE t  1 t 2 1  2  aE t  t
2

~vE t  t  vE t  t 1   aE t

(17.a)
(17.b)
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eşitlikleri kullanılarak elde edilebilir. Buradan, t+t zaman anı için yer değiştirme ve hız
vektörleri ise,

uE t  t  u~E t  t  t 2 aE t  t

(18.a)

vE t  t  ~vE t  t  t  aE t  t

(18.b)

bağıntıları ile hesaplanabilir [15]. Denklem (18), denklem (15)’ de yerine yazılarak
integrasyon algoritması tamamlanmaktadır.
NÜMERİK UYGULAMA
Nümerik uygulama olarak, 8 katlı, 3 açıklıklı ve zemin katı yumuşak kat olan bir betonarme
çerçevenin lineer olmayan dinamik analizi yapılmıştır. Kiriş ve kolonlarına ait malzeme
özellikleri Tablo 1’ de betonarme çerçevenin geometrik özellikleri ve yükleme durumu ise
Şekil 4’ de verilmiştir. Statik yükler ve çerçevenin kendi ağırlığı başlangıç şartları olarak
tanımlanmıştır. Dinamik etki olarak Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik2007 [16]’ de verilen Z1 tipi zemin için önerilen spektrum ivme grafiği hedef spektrum eğrisi
olarak seçilmiş ve maksimum ivme değeri 0.3g olacak şekilde sentetik bir deprem ivme kaydı
üretilmiştir. Bu deprem dataları SeismoArtif programı [17] yardımıyla elde edilmiş ve söz
konusu çerçeveye yatay doğrultuda etki ettirilmiştir (Şekil 5). Çözümler elde edilirken hasar
görmemiş çerçevenin doğal titreşim frekansları yardımıyla %5 sönüm oranı için Rayleigh
sönüm katsayısı elde edilmiş ve teğet rijitlik matrisi yardımıyla elde edilen sönüm matrisi her
zaman adımında güncellenmiştir. Lineer olmayan davranışın çözümler üzerindeki etkisini tam
yansıtabilmek amacıyla integrasyon zaman adımı 0.001 s olarak seçilmiştir.
Tablo 1. 8 katlı çerçevenin kolon ve kirişlerine ait malzeme ve en kesit özellikleri
Kirişler

Kolonlar

25742.960

25742.960

Basınç. Dayanımı (fc,
MPa)

30.00

30.00

Çekme (ft, MPa)

2.74

2.74

Birim hacim kütlesi (,
ton/m3)

2.4

2.4

210000

210000

Basınç. Dayanımı (fc,
MPa)

420.0

420.0

Çekme (ft, MPa)

0.05

0.05

Birim hacim kütlesi (,
ton/m3)

7.951

7.951

Malzeme
Beton

Çelik

Elastisite Mod., (Ec MPa)

Elastisite Mod., (Ec MPa)
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Kirişler

Kolonlar
Şekil 4. Betonarme çerçevenin geometrik özellikleri ve yükleme durumu.
Lineer ve lineer olmayan dinamik analizlerden elde edilen 9 nolu düğüm noktasına ait yatay
yer değiştirme-zaman grafiği Şekil 6’ da görülmektedir. Her iki çözüm için yaklaşık 1.0 s.
anına kadar benzer bir ilerleyiş görülürken bu andan sonra çerçevede hasarların oluşmasıyla
birlikte yer değiştirme değerlerinde artışlar görülmüştür. Bu yer değiştirme değeri hasarın
artışına bağlı olarak yaklaşık 2.1 s. anına kadar önemli farklar görülmezken bu andan itibaren
lineer olmayan analizden elde edilen yer değiştirme genlik değerlerinde önemli artışlar
görülmüştür. Aynı zamanda bu andan itibaren her iki analiz arasında bir faz farkı ortaya
çıkmıştır. Her iki çözümden elde edilen yer değiştirme genlik değerleri 8.0 s. anından itibaren
deprem ivme genlik değerlerinin küçülmesine bağlı olarak küçülmektedir. Lineer ve lineer
olmayan analizlerden elde edilen mutlak maksimum yer değiştirme değerleri sırasıyla 62.4
mm ve 104.9 mm’ dir. Buradan lineer olmayan analizden elde edilen yer değiştirme
değerlerinin lineer analize göre % 68 oranında daha büyük değerler elde edildiği
görülmektedir.
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Yığışımlı çekme hasar bölgeleri Şekil 6’ görülen 8 katlı çerçevede oluşan hasar bölgeleri,
genelde kiriş orta bölgesinin alt yüzeyinde ve kiriş uç bölgelerinin üst bölgelerinde
görülmektedir. Bu durum eğilme etkisiyle ortaya çıktığı rahatlıkla görülmektedir. Ayrıca her
katta kiriş-kolon birleşim bölgelerinde ve zemin katın temelle birleşim bölgesinde de hasarlar
meydana gelmekte olup bu durumdaki hasar bölgeleri ise depremin etkisiyle ortaya çıkmıştır.
Bu hasar bölgeleri ilerleyen zamanlarda genişlemektedir.
0.4
0.3
0.2

A,g

0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
0

1

2

3

4

5

Zaman (s)

6

7

8

9

10

Şekil 5. Sentetik depremin ivme-zaman grafiği.
150
Lineer
Lineer olmayan

Yer Degistirme (mm)

100

50

0

-50

-100
0

1

2

3

4

5

Zaman (s)

6

7

8

9

10

Şekil 6. Düğüm noktası 9’ un x doğrultusu için yer değiştirme-zaman grafiği.
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a) t=1.00 s.

b) t=5.00 s.
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

c) t=10.00 s.
1.0

Şekil 7. 8 katlı çerçevenin değişik anlara ait yığışımlı çekme hasar bölgeleri.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, rijitlik matrisi üzerine dayalı fiber eleman yöntemi kullanılarak betonarme
çerçevelerin lineer ve lineer olmayan dinamik analizi yapılmıştır. Rijitlik matrisi elde
edilirken, Benoulli-Euler kiriş teorisi kullanılmış ve yer değiştirme-şekil değiştirme bağıntıları
için Hermite şekil fonksiyonlarından faydalanılmıştır. Eleman rijitlik matrisi elde edilirken
elemanlar, segment adı verilen alt elemanlara bölünmüş ve eleman uçlarında yer alan
serbestlikler için lineer olmayan dinamik sıkıştırma işlemi yapılmıştır. Segment kesitleri
üzerinde bulunan beton ve çelik malzemeleri için farklı malzeme özelliklerine sahip fiber
elemanlar kullanılmış olup bu fiberler arasında aderansın tam olduğu kabul edilmiştir. Her bir
segmente ait kesitlerinin lineer olmayan özellikleri kullanılarak segment rijitlik matrislerine
ulaşılmış dinamik sıkıştırma yöntemi yardımıyla da eleman rijitlik matrisleri elde edilmiştir.
Lineer ve lineer olmayan dinamik analizlerde integrasyon algoritması olarak Bossak-α
yöntemi seçilmiştir. Nümerik uygulama olarak 8 katlı bir betonarme çerçevenin lineer ve
lineer olmayan dinamik analizleri elde edilmiş ve elde edilen sonuçlar birbirleri ile
karşılaştırılarak lineer olmayan davranışın etkinliği irdelenmiştir. Çözümler yazar tarafından
geliştirilen bir program yardımıyla elde edilmiştir.
Lineer ve lineer olmayan analizlerden elde edilen yer değiştirme değerleri karşılaştırıldığında
lineer olmayan analizden elde edilen sonuçların lineer analize göre daha büyük değerlere
sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum lineer olmayan analizde elemanlarda oluşan
hasarlardan kaynaklanmaktadır. Bu hasarın artışına bağlı olarak her iki çözüm arasında
davranış açısından bir faz farkı ortaya çıkmıştır. Yığışımlı çekme hasar bölgeleri ise genelde
kiriş orta bölgesinin alt yüzeyi ve kiriş uç bölgelerinin üst yüzeyine yakın bölgelerde
oluşmuştur. Aynı zamanda, her katta kiriş-kolon birleşim bölgelerinde ve zemin katın temelle
birleşim bölgesinde de hasarlar meydana gelmiştir. Bu hasar bölgeleri ilerleyen zamanlarda
genişlemiştir.
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Fiber eleman ile Bernaulli&Euler kiriş teorisinin birleştirildiği bu çalışmada, eleman
içerisinde oluşan hasarlar fiber parçalar yardımıyla lokal eksenden global eksene
taşınabilmiştir. Böylece, hasarların oluşum bölgesinin detaylı belirlenmesi ve gerilmenin
lineer olmayan dağılımının hesaba katılması mümkün olmuştur. İleriki çalışmalarda,
çözümlerde kayma gerilmesinin dikkate alındığı Timoshenko kirişi gibi yaklaşımlar için bu
yöntemin geliştirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Harmonik harekete zorlanan bir küt cismin meydana getirdiği girdap dinamiğinin bir kanal
içerisindeki ısı transferi ve karıştırmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Literatürde yer alan
çalışmalarda, silindirin akışa dik veya kendi ekseni etrafında salındığı durumlar incelenmiştir.
Biz bu çalışmada literatürdekilerden daha etkin olabileceğini düşündüğümüz bir silindir
hareket mekanizması öneriyoruz. Bu çalışma kapsamında, bir çember yayı üzerinde salınım
yapmakta olan silindir ve bu hareketin meydana getirdiği girdap dinamiği keyfi Lagrangian
Eulerian formulasyonuna dayalı bir Navier-Stokes çözücüsü kullanılarak incelenmektedir.

ABSTRACT
It is known that vortex dynamics resulted from a cylinder subjected to a forced harmonic
oscillation can enhance heat transfer and mixing in a channel. The studies available in
literature are about the cylinder, which is subjected to transverse or rotational oscillations.
Apart from the studies, we propose a mechanism for cylinder movement which can be more
efficient. Hereby, a cylinder oscillating along a circular arc and the vortex dynamics resulted
from the oscillation are investigated using a Navier-Stokes solver based on arbitrary
Lagrangian-Eulerian formulation.
1. GİRİŞ
Türbülanslı akışlarda bir kanal içerisinde ısı transferi veya karıştırma etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilir. Ancak Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (Micro-Electro-Mechanical
Systems) içerisinde akış durumlarında, akışa ait karakteristik boy görece küçük olduğundan,
Reynolds sayısı da çok küçük değerler alabilmekte ve laminer akış söz konusu olmaktadır.
MEMS gibi karakteristik boyun küçük olduğu kanallarda, karıştırma ve ısı transferini
hızlandırmak için türbülanstan başka mekanizmalara ihtiyaç duyulacağı açıktır. İki boyutlu
zamana bağlı bir akışta kaotik taşınım meydana getirilirse, ısı transferi ve karıştırma
hızlandırılabilir [1]. Sabit bir silindir etrafındaki akışta, silindir çapının temel alındığı
384
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Reynolds sayısının 47’den büyük olduğu durumlarda silindirden periyodik bir şekilde girdap
koptuğu gözlemlenebilir [2,3]. Reynolds sayısı 190’a kadar akışın iki boyutluluğunu
koruduğu bilinmektedir [3,4]. Bu girdap kopma sürecinin bir sonucu olarak akım altında
Karman-Girdap caddesi olarak isimlendirilen girdap deseni görülür [5]. Doğal girdap kopma
frekansı Reynolds sayısının bir fonksiyonudur. Silindirin bu frekans civarında harmonik
salınıma zorlanması durumunda girdap kopma süreci bu harekete senkronize olur.
Yukarıda sözü edilen senkronizasyondan hareketle, düz bir kanal içerisindeki ısı transferi ve
karıştırma, kanal içerisine yerleştirilen bir küt cismin meydana getirdiği girdap dinamiği ile
hızlandırılabilir. 1934 yılında, Den Hartog akım yönüne dik doğrultuda salınım yapan
silindirin etrafındaki akışı deneysel olarak incelemiştir [7]. Ortalama Reynolds sayılarında,
kanal içinde kanala dik salınım yapan silindir etrafındaki girdap dinamiğini inceleyen sınırlı
çalışma vardır [5,6]. Yang salınım yapan kare şeklindeki bir cismin, kanal duvarlarından ısı
transferini sayısal olarak incelemiş ve cismin salınım genliğinin ısı transferini artırdığını rapor
etmiştir [8]. Ayrıca yapılan diğer araştırmalarda, ısı transferindeki artış lock-in rejimine bağlı
olduğu görülmüştür [9]. Celik ve çalışma arkadaşları kanal içerisine yerleştirdikleri dairesel
bir silindiri kanala dik doğrultuda basit harmonik harekete maruz bırakarak, önce meydana
gelen akışın kinematiğini incelemiş, ardından bunun ısı transferi ve karıştırmaya etkisini
detaylı bir biçimde analiz etmişlerdir. Yine benzer şekilde, Beskok ve çalışma arkadaşları,
öteleme yapmaksızın kendi etrafında harmonik salınım yapacak şekilde döndürülen bir
silindirin meydana getirdiği akış ve bu akışın ısı transferine etkisini incelemişlerdir.
Burada ilk bulguları paylaşılan bu çalışmanın ana amacı, yukarıda sözü edilen çalışmalara
alternatif bir hareket mekanizmasıyla salınan bir silindirin, kanal içinde meydana getirdiği
girdap dinamiğinin incelenmesidir. Bu çalışmada, dairesel kesitli bir silindir, bir çember yayı
boyunca basit harmonik harekete zorlanmaktadır ve meydana gelen akışın benzetimi farklı
çember yayları için sistematik bir şekilde h/p tipi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
2. AKIŞI YÖNETEN DENKLEMLER
Düz bir kanalda, salınım yapan dairesel silindirin sayısal olarak benzetimi için sıkıştırılamaz
Navier-Stokes denklemlerinin harekete bağlı bölgede çözülmesi gerekmektedir. NavıerStokes denklemleri boyutsuz olarak aşağıda verilmiştir;

sırasıyla; akışkan hızı, çözüm ağı hızı, basınç, zaman ve Reynolds sayısıdır.
Reynolds sayısı
şeklinde tanımlanır. Burada , kanal girişindeki ortalama hız,
silindir çapı, kinematik viskozitedir. Meydana gelen hız alanı süreklilik denklemini sağlar
ve sıkıştırılamaz akışta süreklilik denklemi aşağıdaki gibidir:

Bu çalışma kapsamında Denklem 1 ve 2, keyfi Lagrangian-Eulerian (ALE) formulasyonuna
dayanan h/p tipi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülecektir.
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2.1 Geometri ve sınır şartları
Kanal geometrisi ve bu geometri içerisindeki akışın çözümünde kullanılan ağa ait detaylar
Şekil-1 de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü üzere, D çaplı silindir etrafında 314 tane üçgen
elaman yer almaktadır. Geri kalan kısımda ise, 232 dörtgen eleman kullanılmıştır. Silindir
merkezi girişten 4D ve kanal kenarlarından 1.5D uzaklığa konumlandırılmıştır. Parabolik bir
profile sahip tam gelişmiş akım kanala sol uçtan girmektedir.

Şekil 1: Çözüm alanı ve kullanılan çözüm ağı
Silindir, başlangıç anında kanal orta çizgisi üzerinde bulunmaktadır (
).
Şekil-2’de bir periyodun dörtte birlik dilimlerinde, silindirin kanal içindeki pozisyonları
sırasıyla 0, 1, 2 ve 3 ile gösterilmiştir. Silindir
anında maksimum hızla çember yayı
üzerinde yukarıya doğru hareket etmektedir ( 0 durumu). Silindir,
anında çember
yayı üzerinde en üst pozisyona ulaşmakta ve sıfır hıza sahip olmaktadır ( 1 durumu).
anında silindir tam kanal orta çizgisi üzerinde aşağıya doğru maksimum hızla hareket
etmektedir (2 durumu).
anında, silindir en alt pozisyona ulaşmakta ve hızı sıfırdır
(3 durumu).

Şekil 2: Temsili hareket mekanizması
Yukarıda tarif edilen silindirin sarkaç hareketi, x ve y eksenleri için aşağıdaki denklemlerle
temsil edilmiştir.
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Yukarıdaki denklemlerde
, kanala dik doğrultudaki azami
göstermektedir ve bu çalışmada diğer çalışmalarda da[1,5] olduğu gibi
alınmıştır.

yer

değiştirmeyi
olarak

3. SONUÇLAR
Bu çalışmada, kanal içinde sarkaç gibi salınan silindirin hareketi sarkaç yarıçapı 0.5D’den D’
ye kadar 0.1D artımla değiştirilerek kanal içindeki akışın benzetimi gerçekleştirilmiştir.
Çeyrek periyotlardaki akışa ait anlık girdap konturları F=1.00 için Şekil 3.1 ve 3.2’de
gösterilmiştir. Burada
olarak tanımlanmış olup,
ve , sırasıyla doğal girdap
kopma frekansı ve silindirin salınım frekansını göstermektedir.
Kanal içerisinde hareketsiz silindirle karşılaştırıldığında (Şekil 3.3.1.a), silindirin basit
harmonik harekete zorlanmasının daha şiddetli girdaplar ortaya çıkardığı gözlemlenmektedir.
Silindirin hemen arkasındaki oluşum bölgesi olarak adlandırılan kısımda, silindirden kopan
girdaplar girdap caddesi olarak isimlendirilen bir girdap deseni meydana getirir.

Şekil 3.1 : R=0.5D için girdap konturları a)

Şekil 3.2 : R=1D için girdap konturları a)

, b)

, b)

, c)

, c)

, d)

, d)

.

.

Şekil 3.1a ve 3.2a’da, silindirin üst yarısında oluşan eksi işaretli kayma tabakası henüz
koparak bir girdap oluşturmamıştır. Öte yandan, silindirin altı yarısında oluşan artı işaretli
kayma tabakası, silindirden kopmak üzeredir. Daha sonraki çeyrek periyotlara ait girdap
konturlarında (b,c,d), negatif girdabın, silindirin üst kısmında başlayarak, kanalın alt duvarına
doğru ilerleyişi, kanala dik doğrultuda yer değiştirmesini tamamlayarak kopuşu ve ardından
kanal boyunca akışla taşınarak bir girdap caddesi oluşturmaya başladığı gözlemlenmektedir.
Benzer şekilde, silindir üst yarısında oluşan pozitif işaretli kayma tabakasının, silindirden
koparak kanalın üst kısmına doğru ilerleyişi de Şekil 3.1 ve 3.2 de görülebilir. Silindirden
kopan girdaplarla duvar üzerinde oluşan aynı işaretli kayma tabakasının etkileşiminin bir
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sonucu olarak, görece daha zayıf şiddete sahip bir girdap çekirdeğinin duvardan kopup kanal
boyunca ilerlediği yine bu grafiklerde n görülebilmektedir. Bu zayıf girdap, Şekil 3.2 a da
belirginken, Şekil 3.1.a’ da çok zayıftır. Bu da, salınım yarıçapının artırılmasının daha şiddetli
girdaplar oluşturduğunun bir başka göstergesidir.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Şekil 3.3 : t=0.0 anında farklı durumlar için girdap konturları. a) Durgun, b) F=0.75 & R=0.5D, c) F=0.75 &
R=D, d) F=1.00 & R=0.5D, e) F=1.00 & R=D, f) F=1.25 & R=0.5D, g) F=1.25 & R=D

Şekil 3.3’te düz bir kanal içinde, durağan silindir ve farklı frekanslarda salınan silindirlere ait
girdap konturları gösterilmiştir. Salınım mekanizmasının duran halle kıyaslandığında daha
şiddetli girdaplar oluşturduğu görülmektedir. Zayıf girdaplar kanal boyunca taşınırken
şiddetleri azalmakta ve kanal çıkışına doğru gözden kaybolmaktadırlar. Şekil 3.3a’da diğer
durumlara göre daha uzun oluşum uzunluğu ve zayıf girdaplar söz konusudur. Duvar
kenarlarındaki kayma tabakasıyla girdap etkileşimi ne kadar kuvvetliyse ısıl sınır tabakanın
küçüleceği bilinmektedir[1]. Şekil 3.3a’da görülebileceği gibi, salınım söz konusu olduğunda,
girdaplar daha belirgin olup kanal çıkışına doğru taşınmaktadırlar. Salınım frekansları
arasında bir karşılaştırma yapılırsa, F=0.75 durumda kopan girdaplar duvara en yakın konuma
ulaştıktan sonra kanal boyunca ilerlerler. Girdapların son konumunun ısı transferi ve
karıştırma açısından önemli olduğu bilinmektedir[1]. Girdap çekirdeklerinin duvara yakın
olduğu durumlarda kayma tabakası girdap etkileşimi daha güçlüdür. Bunun bir sonucu olarak,
silindirden kopan iki zıt işaretli girdap arasındaki görece daha zayıf olan yeni girdabın
yoğunluğu frekansa bağlı olarak değişmektedir. (Şekil 3.4). Frekans arttıkça girdap yoğunluğu
artmakta ancak girdap çekirdekleri kanal duvarlarından uzaklaşmakta ve kanal orta eksen
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çizgisi üzerine yığılmaktadır. Bu durum ise kanal duvarlarındaki etkileşimi azaltacağı için
istenen bir durum değildir.
Yörünge yarıçapı, girdap şiddeti ve oluşum uzunluğu üzerinde de etkilidir. Yarıçapın düşük
tutulması, girdap şiddetini artırırken oluşum uzunluğunu azaltmaktadır.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Şekil 3.4 : t=0.0 anında farklı durumlar için girdap konturları. a) F=0.75 & R=0.5D, b) F=0.75 & R=D, c)
F=1.00 & R=0.5D, d) F=1.00 & R=D, e) F=1.25 & R=0.5D, f) F=1.25 & R=D.

Şekil 3.4’te önceden de bahsettiğimiz duvar kayma tabakası-girdap etkileşimini daha net
görmekteyiz. Silindirden kopmuş negatif(mavi) ve pozitif(kırmızı) işaretli girdapların
arasındaki pozitif işaretli zayıf şiddetli girdap görülmektedir. Bu girdabın en şiddetli olduğu
durum F=0.75 durumudur ve yarıçap arttıkça şiddeti artmaktadır.
Tablo 3.1 : Yörünge yarıçapı ile taşıma ve sürükleme katsayılarının değişimi ( F=1.00 )

0.5D
0.6D
0.7D
0.8D
0.9D
D

0.4262
0.349
0.3052
0.2854
0.275
0.2548

2.8222
2.5912
2.4408
2.3331
2.2516
2.1845

1.5447
1.4648
1.4233
1.3973
1.3793
1.3654
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Tablo 3.1, 3.2 ve 3.3de üç farklı frekans değeri için salınım yarıçapına bağlı olarak taşıma ve
sürükleme katsayıların değişimi gösterilmiştir. Üç frekans değerinde de yarıçapın artması
silindire etkiyen ortalama sürüklemeyi azaltmıştır. Silindirin akışa dik doğrultudaki
hareketinin sürüklemeyi artıracağı açıktır. Ayrıca F=1.25 durumunda silindir diğer frekanslara
kıyasla daha fazla sürüklemeye maruz kalmaktadır. En düşük sürükleme ise F=0.75 için elde
edilmiştir. Sürükleme ve taşıma kuvvetlerinin aldığı değerler, sistemin güç tüketimiyle ilişkili
olup tasarım aşamasında önemli bir parametre olarak değerlendirmelidir.
Tablo 3.2 : Yörünge yarıçapı ile taşıma ve sürükleme katsayılarının değişimi ( F=0.75 )

0.5D
0.6D
0.7D
0.8D
0.9D
D

0.5156
0.3702
0.2917
0.2418
0.6774
0.1821

1.7780
1.6357
1.5484
1.4879
1.8980
1.4082

1.1243
1.0694
1.0430
1.0276
1.0392
1.0107

Tablo 3.3 : F=1.25 için farklı yarıçap durumlarında zamanda tam periyodik akışa ait taşıma
ve sürükleme katsayıları.

0.5D
0.6D
0.7D
0.8D
0.9D
D

0.9453
0.8783
0.8846
0.9162
0.9549
0.9933

3.9704
3.6140
3.3830
3.2174
3.0919
2.9925

1.8978
1.7988
1.7484
1.7171
1.6961
1.6807

4. YORUM
Bu çalışmada farklı yörünge yarıçapları ve salınım frekansları için, kanal içerisinde bir daire
yarıçapı üzerinde harmonik salınım yapan bir silindirden kaynaklanan girdap dinamiği ve bu
girdapların kanal duvarları üzerindeki kayma tabakası ile etkileşimi incelenmiştir. Salınım
yarıçapının küçük tutulmasının, kopan girdapların şiddetini artırırken oluşum uzunluğunu
azalttığı gözlemlenmiştir. Bunun bir sonucu olarak, duvar kenarlarındaki etkileşimden doğan
zayıf girdabın şiddetinin azaldığı gözlemlenmiştir. Duvardaki kayma tabakası ile silindirden
kopan girdaplar arasındaki etkileşimin, yüksek salınım yarıçaplarında daha güçlü olduğu
tespit edilmiştir. Söz konusu etkileşimin, F=0.75 için ısı transferi ve karıştırma problemleri
için en uygun olduğu daha önceki çalışmalarda belirtilen, kanal duvarlarına en yakın ve güçlü
girdap yapıları oluşturduğu gözlemlenmiştir. Frekansın artırılmasının silindirden kopan
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girdapları duvar kenarlarından uzaklaştırdığı ve böylece duvar-girdap etkileşimini zayıflattığı
belirlenmiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış dönen uzun silindirlerde
elastik gerilme dağılımı analitik olarak belirlenmiştir. Düzlem şekil değiştirme varsayımı
altında Von Mises akma kriteri kullanılarak, elastik limitler analitik olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak, derecelendirme parametresinin hem gerilme dağılımı hem de elastik limitler
üzerinde önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş silindirler, Elastik gerilme, Elastik limit
ABSTRACT
In this study, elastic stress distribution on rotating long cylinders made of functionally graded
material was analytically determined. Elastic limits were defined under plane strain
assumption using Von Mises yielding criterion. As a result, it was presented that gradation
parameter plays a role on both stress distribution and elastic limits.
Keywords: Functionally graded cylinders, Elastic stress, Elastic limit
1.
GİRİŞ
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM) özel bir performans veya fonksiyona uygun
hale getirilmiş yapı veya kompozisyonları kapsayan malzemelerdir [1]. FDM’ler başlangıçta
uzay yapı uygulamaları ve füzyon reaktörleri için termal bariyer olarak tasarlanmıştır [2-4].
Günümüzde ise mühendislik uygulamalarında elektronik aletlerin yapımı, pastan ve
aşınmadan korunmalar için değişik tabaka yapımları, optik filmler, termal engel tabakaları ve
biyomalzeme yapımlarında çok geniş uygulama yerleri bulmaktadır [5-11].
Reiter ve Dvorak [12] derecelendirilmiş kompozit malzemenin, derecelendirme doğrultusunda
üniform sıcaklık değişimi ve kararlı hal ısı iletimini sonlu elemanlar yöntemi ile
incelemişlerdir. Horgan and Chan[13,14], FDM içi boş silindir ve dönen disk problemlerinin
izotropik lineer elastik gerilme tepkisini içten basınç ile incelemişlerdir.
Derecelendirme parametresinin tasarım için önemini vurgulamışlardır. Noda yaptığı
çalışmada [15], FDM’lerde oluşan termal gerilmelerin azaltılması için optimal kompozisyon
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profili problemini çalışmıştır. Seramik ve metal arasındaki kompozisyon değişimi sürekli
olursa, FDM’lerde oluşan termal gerilmelerin ve bir çatlak civarındaki termal gerilme şiddet
faktörünün büyük bir şekilde düşebileceği sonucuna varılmıştır. Durodola ve Attia [16], fiber
takviyeli fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin dönen katı disk ve halka diskleri için
potansiyel faydasını incelenmişlerdir. FDM homojen olmayan bir ortotropik malzeme olarak
modellenmiştir. Mikro yapısal boyutlar örneğin fiber çapı gibi disk boyutları yanında çok
küçük kaldığı için mikromekanik model kullanılarak her bir noktadaki malzeme özelliklerini
hesaplamışlardır. Santrifüj kütle kuvveti etkisinde, sonlu elemanlar yöntemi ve direkt
integrasyon yöntemini kullanarak, diskteki deformasyon ve gerilme dağılımını
hesaplamışlardır.
Bu çalışmada, malzeme özelliklerinin sadece radyal doğrultuda değiştiği varsayılarak, dönen
fonksiyonel derecelendirilmiş uzun içi boş silindir için analitik çözüm geliştirilmiştir.
Geliştirilen çözümden elde edilen sonuçlara göre derecelendirme parametresinin hem gerilme
hem de dağılımı üzerinde önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar grafikler
halinde sunulmuştur.
GERİLME ANALİZİ

2.

Silindirik koordinatlarda iki boyutlu denge denklemi,
 r 1  r  r   


R0
r r 
r

(1)

 r 1   2 r
(2)


R0
r
r 
r
şeklini alır [17]. Gerilme bileşenleri simetriden dolayı θ’ya bağlı olmazlar ve yalnız r’nin

fonksiyonu olurlar. Aynı zamanda

, kayma gerilme değeri sıfıra eşittir [17] ve R kütle

kuvveti ile birlikte denklem (3)’e dönüşür.
d r  r   

  (r ) 2 r  0
dr
r

Burada

ve

(3)

, sırasıyla radyal ve teğetsel gerilmeleri gösterirken, ( r ) ise radyal yönde

değişken yoğunluğu göstermektedir. Düzlem şekil değiştirme durumu için gerilme ile şekil
değiştirme arasındaki ilişki Hooke kanuna göre yazılacak olursa,

r 

1
 r  (    z )
E (r )

(4)

 

1
   ( r   z )
E (r )

(5)

z 

1
 z  ( r    )
E (r )

(6)
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burada  z  0 ’dır. Denklem (6)’daki eşitlikten  z ,denklem (7)’deki gibi elde edilir.

 z   ( r    )

(7)

Elde edilen  z gerilme değeri denklem (4) ve (5)’de yerine konulursa,

r 

1 
(1  ) r   
E (r )

1 
(1  )   r 
E (r )
Gerinim-şekil değiştirme arasındaki ilişki aşağıdaki gibi yazılabilir.

 

(8)

(9)

(10)
du
dr
(11)
u
 
r
Denklem (10) ve (11)’den süreklilik denklemi denklem (12)’deki gibi tanımlanabilir.

r 

d
(12)
 r  
dr
Dönen silindir için radyal ve teğetsel gerilme bileşenleri, bir gerilme fonksiyonu cinsinden
aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

r 

F
r
dF
 
  2 r 2
dr

r 

(13)

Denklem (13)’teki gerilme değerleri, gerilme fonksiyonu cinsinden denklem (8) ve (9)’da
yerine konulur ve elde edilen şekil değiştirme değerleri süreklilik denkleminde (12) yerine
konulursa;


d 2F
E (r )  dF  E (r ) 
 r 1  r
  r
 1 F 

2
dr
E (r )  dr  E (r ) 

 E (r )
 (r )
 
 (r ) 2 r 3  r
r
3

 (r )
1  
 E (r )

r2

(14)

Elde edilen denklem (14) dönen silindirde gerilme analizi için kullanılır. Burada fonksiyonel
derecelendirilmiş silindirin malzeme özellikleri sadece yarıçapa bağlı üssel değişen fonksiyon
olarak seçilmiştir. Elastisite modülü ve yoğunluğun denklem (15)’teki fonksiyonlara göre
değiştiği varsayılmıştır.
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r
E (r )  E0  
 ro 
r

 ro 

n

(15)



 (r )  o 

Burada, E0 ve
, sırasıyla, elastisite modülü ve yoğunluk referans değerleri olarak
tanımlanmıştır, n ve γ ise, isteğe bağlı sabitlerdir. Bu sabitlere göre malzeme özelliklerinin
değişim profili elde edilir. Denklem (15)’teki değerler denklem (14)’te yerine konulur ve
r  et değişken dönüşümü yapılırsa,
2

d F
dF
n
 (n  1) F 
2
dt
dt




o 2  n    3 
ro



 

1  

e(3 )t

(16)

Buradan denklem (16)’nın genel çözümü bize gerilme fonksiyonunu verir.
F  C1r

nk
2

 C2 r

nk
2

 Ar (3 )

(17)

Burada A,

 


1  

A 
ro  (3   ) 2  n(3   )  vn  1
o 2  n    3 

(18)

Buradan gerilme fonksiyonundan (17) radyal ve teğetsel gerilme bileşenleri aşağıdaki gibi
bulunur.

r 
nk 
  
 C1 r
 2 

F
 C1r
r

nk 2
2

nk 2
2

 C2 r

nk 

C2 r
 2 

nk 2
2

nk 2
2

 Ar (2 )

 (3   ) Ar (2 )   (r ) 2 r 2

(19)

(20)

C1 ve C2 integral sabitleridir ve aşağıda verilen sınır şartları kullanılarak bulunabilir.

 r (ri )  0,  r (ro )  0

(21)
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nk 2
 (  2) n  k2  2

(   2)
A  ri
ro
 ro
ri 2 

C1   n  k  2 n k  2
nk 2 nk 2
ri 2 ro 2  ro 2 ri 2

(22)

nk 2
 (  2) n  k2  2

(   2)
A  ro
ri
 ri
ro 2 

C2   n  k  2 n k  2
nk 2 nk 2
ri 2 ro 2  ro 2 ri 2

(23)

3.

SONUÇLAR

Nümerik sonuçlar için silindirin iç yarı çapı 40 mm, dış yarıcapı 100 mm, nominal elastisite
modülü 200000 MPa ve nominal yoğunluk 7800 kg/m3 olarak kullanılmış ve aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir. Dönme sırasında oluşan açısal hıza maruz uzun içi boş fonksiyonel
derecelendirilmiş silindirde oluşan radyal, teğetsel, eksenel ve eşdeğer gerilme dağılımları
Şekil 1 a, b, c ve d’de sırasıyla gösterilmiştir. Şekil 1 a’da görüldüğü gibi radyal gerilme
bileşenleri silindirin iç kısmında ve dış kısmında sıfırdır. Derecelendirme parametresi
değerlerinin artmasıyla gerilmenin ters orantılı olduğu gözlemlenmektedir. Maksimum radyal
gerilme değeri silindirin iç kısmına daha yakın orta bölgede oluşmuştur. Radyal gerilmeler
daima çeki durumundadırlar. Teğetsel gerilmeler ise Şekil 1 b’de görüldüğü gibi silindirin iç
kısmından dış kısmına doğru azalan bir dağılım göstermektedirler. En düzenli dağılım
derecelendirme parametresinin en büyük değeri için elde edilirken, en büyük teğetsel gerilme
silindirin iç yüzeyinde derecelendirme parametresinin en küçük değeri için bulunmuştur.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 1. 75 rad/sn açısal hızla dönen silindirde oluşan a) radyal, b) teğetsel, c) eksenel ve d)
eşdeğer gerilme dağılımı.
Şekil 2’de ise açısal hıza maruz uzun içi boş fonksiyonel derecelendirilmiş silindirde oluşan
radyal, teğetsel şekil değiştirmeler ile radyal yöndeki yer değiştirme dağılımı sırasıya a,b ve
c’de gösterilmiştir. Şekil 2 a’da görüldüğü gibi radyal şekil değiştirmeler silindirin iç
kısmında minimum, dış kısmına doğru artan bir dağılım göstermiştir. Radyal şekil
değiştirmeler silindirin dış kısmına yakın orta kısmında maksimum olduğu Şekil 2 a’da
görülmektedir. Derecelendirme parametresinin en küçük değeri için maksimum, en büyük
değeri için minimum radyal şekil değiştirmeler tespit edilmiştir. Şekil 2 b’de ise teğetsel şekil
değiştirmeler silindirin iç yüzeyinde maksimum, dış yüzeyinde ise minimum olduğu
görülmektedir. Teğetsel şekil değiştirmeler derecelendirme parametresinin en büyük değeri
için maksimum, minumum şekil değiştirme ise enküçük derecelendirme parametresi için
bulunmuştur. Şekil 2 c’de radyal yöndeki yer değiştirmelere bakıldığında ise silindirin iç
yüzeyinden dış yüzeyine doğru azaldığı görülmektedir. Maksimum radyal yöndeki yer
değiştirme derecelendirme parametresinin en büyük değer için silindirin iç kısmında meydana
geldiği şekilden açıkça görülmektedir.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 2. 75 rad/sn açısal hızla dönen silindirde oluşan a) radyal, b) teğetsel şekil değiştirmeler
ve c) radyal yöndeki yer değiştirmeler.
4.

ÖNERİLER

Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış dönen içi boş silindirde
oluşan elastik gerilme dağılımı belirlenmiş ve derecelendirme parametresinin gerilme dağılımı
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın başlıca sonuçları aşağıda sıralanmıştır.
 Maksimum radyal gerilme değeri silindirin iç kısmına daha yakın orta bölgede
oluşmuştur.
 Derecelendirme parametresinin artmasıyla gerilmelerin ters orantılı olduğu tespit
edilmiştir.
 En düzenli gerilme dağılımı derecelendirme parametresinin en büyük değeri için elde
edilmiştir.
 Maksimum radyal yöndeki yer değiştirme derecelendirme parametresinin en büyük
değeri için silindirin iç kısmında oluşmuştur.
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ÖZET
Bu çalışmada, termal yük altında fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış uzun
silindirlerde oluşan termal elastik gerilme dağılımı analitik olarak tayin edilmiştir. Silindir
malzemesinin elastisite modülünün, termal genleşme katsayısının ve akma limitinin üssel bir
fonksiyona göre radyal doğrultuda değişebildiği, poisson oranının ise sabit olduğu
varsayılmıştır. Küçük deformasyonlar ve düzlem şekil değiştirme varsayımı altında Von
Mises akma kriteri kullanılarak, elastik limitler analitik olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak,
derecelendirme parametresinin gerilme dağılımı üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş silindirler, Termal elastik gerilme, Elastik
limit
ABSTRACT
In this study, thermal elastic stress distribution occurred on long cylinders made of
functionally graded material was analytically defined under thermal load. It was assumed that
elasticity modulus, thermal expansion coefficient and yielding limit of cylinder material could
change in terms of an exponential function as for that Poisson’s ratio was constant. Elastic
limits were determined under small deformations and plane strain assumptions using Von
Mises yielding criterion. As a result, the effects of gradation parameter on stress distribution
were presented.
Keywords: Functionally graded cylinders, Thermal elastic stress, Elastic limit
1.
GİRİŞ
Modern teknolojinin malzemeye olan gereksinimi gittikçe artmaktadır. Bu gereksinime yalnız
yüksek mukavemetin değil, aynı zamanda düşük bir ağırlığın da istenildiği dinamik yapılarda
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek hızla üretim yapan makineler, uçaklar, uzay araçları
ve diğer ulaşım araçları için mukavemet/ağırlık oranı yüksek olan yapı malzemelerinin
geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Kuşkusuz bütün bu özelliklerin aynı malzemede
aynı zamanda bulunması mümkün değildir. Bunun için, birbirlerinin zayıf yönlerini
düzelterek üstün özellikler elde etmek amacıyla bir araya getirilen birden fazla malzemenin
makro yapıda birleşimi ile kompozit malzemeler elde edilir. Kompozitler, değişik ve kendine
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özgü mekanik özelliklerinden dolayı günümüzde birçok mühendislik alanlarında
kullanılmaktadırlar. Fakat, geleneksel kompozit malzemeler özel bir performans veya
fonksiyona uygun değildir. Bu yüzden, özel bir performans veya fonksiyona uygun hale
getirilmiş yapı veya kompozisyonları kapsayan malzemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu tür
malzemelere fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM) denir [1]. FDM’ler başlangıçta
uzay yapı uygulamaları ve füzyon reaktörleri için termal bariyer olarak tasarlanmıştır [2-4].
FDM ’lerin özellikleri yapıların güvenilirliği, dayanıklılığı ve bütünlüğü açısından çok
önemlidir. FDM ’lerden oluşan yapı elemanlarının gerilme analizleri, onların tasarım, üretim
ve optimizasyonu açısından oldukça önemlidir. Dao ve arkadaşları [5], random ve kesikli
(aralıklı - discrete) mikroyapılı FDM için sayısallaştırılmış bir mikromekanik model
kullanarak hem termoelastik hem de termoplastik deformasyon göz önüne alınmış ve metal
tanelerinin plastik davranışı, kristal plastisite teorisi kullanılarak modellenmiştir. Elde edilen
sonuçlar, sürekli derecelendirilmiş FDM ile karşılaştırılmıştır. Hem mikromekanik hem de
sürekli modelde, makroskobik gerilmeler yaklaşık olarak aynı bulunmuştur. Bu malzemelerin
hacim oranlarında mikro-yapı içerisinde sürekli değişimler olması nedeniyle yoğunluk, termal
genleşme katsayısı ve elastisite modülü gibi fiziksel ve kimyasal malzeme özellikleri, uzaysal
koordinatların fonksiyonu olmaktadır. Bu sebeple FDM’lerin davranışının incelenmesi için
geliştirilen yöntemlerde malzeme özelliklerinin uzaysal koordinatlara bağlı değişkenler
olduğu kabul edilir [6]. Spencer [7], elastisite modülü ve Poisson oranının kalınlık boyunca
değiştiği izotropik lineer elastik levhayı incelemiş ve gerilme fonksiyonu hesabı için alternatif
formülasyon vermiştir. Ha ve arkadaşları [8] Düzlem gerilmeye dayalı varsayılarak
genelleştirilmiş, radyal yönde malzeme özellikleri değişen dönen kompozit volanda gerilme
dağılımını hesaplamışlardır. Oral ve Anlas [9] homojen olmayan anizotrop silindirlerde,
elastik özelliklerin radyal yönde değişmesinin gerilme üzerindeki etkisini incelemişlerdir.
Sonuçlar sonlu elemanlar çözümleriyle doğrulanmıştır. Farklı derecelendirme parametreleri
için radyal, teğetsel ve eksenel gerilme dağılımlarını grafik halinde sunulmuşlardır.
Bu çalışmada, malzeme özelliklerinin sadece radyal doğrultuda değiştiği varsayılarak,
uniform sıcaklığa maruz fonksiyonel derecelendirilmiş uzun içi boş silindir için analitik
çözüm geliştirilmiştir. Geliştirilen çözümden elde edilen sonuçlara göre derecelendirme
parametresinin hem gerilme hem de dağılımı üzerinde müthiş bir etkisinin olduğu tespit
edilmiştir. Sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur.
2.
TERMAL GERİLME ANALİZİ
Silindirik koordinatlarda iki boyutlu denge denklemi,
 r 1  r  r   


R0
r r 
r

(1)

 r 1   2 r


R0
r
r 
r

(2)

şeklini alır [10]. Gerilme bileşenleri simetriden dolayı θ’ya bağlı olmazlar ve yalnız r’nin
fonksiyonu olurlar. Aynı zamanda

, kayma gerilme değeri sıfıra eşittir [10]. R kütle

kuvveti ihmal edilirse,
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d r  r   

0
dr
r

burada

ve

(3)

, sırasıyla radyal ve teğetsel gerilmeleri gösterir ve bu gerilmeler, bir gerilme

fonksiyonu olarak denklem (4)’deki gibi tanımlanabilir.
F
r 
r
dF
 
dr

(4)

İki ucundan sabit düzlem şekil değiştirmenin geçerli olduğu, sıcaklığa maruz silindir için
gerilme ile şekil değiştirme arasındaki ilişki Hooke kanuna göre yazılacak olursa,
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1
 r  (    z )   (r )T (r )
E (r )

(5)

 

1
  ( r   z )   (r )T (r )
E (r )

(6)
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1
 z  ( r    )   (r )T (r )
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Burada düzlem  z  0 ’dır. Denklem (7)’deki eşitlikten  z denklem (8)’deki gibi elde edilir.

 z   ( r   )  E(r ) (r )T (r )

(8)

Elde edilen  z gerilme değeri denklem (5) ve (6)’da yerine konulursa,

r 

1 
(1  ) r    E (r ) (r )T (r )
E (r )

1 
(1  )   r  E(r ) (r )T (r )
E (r )
Gerinim-şekil değiştirme arasında ilişki aşağıdaki gibi yazılabilir.
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dr

u
r
Süreklilik denklem (13)’teki gibi tanımlanabilir.
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Denklem (4)’deki gerilme değerleri, gerilme fonksiyonu cinsinden denklem (9) ve (10)’da
yerine konulur ve elde edilen şekil değiştirme değerleri süreklilik denkleminde (13) yerine
konulursa;

d 2F
E (r )  dF  E (r ) 
 r 1  r
  r
 1 F 

2
dr
E (r )  dr  E (r )


2
(1  ) E (r )r  (r )T (r )   (r )T (r ) 

r2

(14)

Malzeme özellikleri sadece yarıçapa bağlı üssel değişen fonksiyon olarak seçilmiştir.
Elastisite modülü ve termal genleşme katsayısı denklem (15)’teki fonksiyonlara göre değiştiği
varsayılmıştır.

r
E (r )  E0  
 ro 
r
 (r )   0  
 ro 

n

(15)



Burada, E0 ve α0, sırasıyla, elastisite modülü ve termal genleşme katsayısı referans değerleri
olarak tanımlanmıştır, n ve β ise, isteğe bağlı sabitlerdir. Bu sabitlere göre malzeme
özelliklerinin değişim profili elde edilmektedir. Denklem (14) içine denklem (15)’teki
değerler konulur, T (r )  T0 uniform sıcaklığı için düzenlenir ve r  et değişken dönüşümü
yapılırsa,
(1  ) Eo  oTo (   n 1)t
d 2F
dF
n
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e
,
2
dt
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ro (   n )

r  e 
t

(16)

Buradan denklem (16)’nın genel çözümü bize gerilme fonksiyonunu vermektedir.
F  C1r

nk
2

 C2 r

nk
2

 Br (   n1)

(17)

Burada B;
B
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(  n)

(1  ) Eo  oTo
 (  n  1)2  n(  n  1)  vn 1

(18)

Buradaki gerilme fonksiyonundan (17), radyal ve teğetsel gerilme bileşenleri aşağıdaki gibi
bulunur.
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 C2 r
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 2 

 Br (   n )
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(19)

(20)

C1 ve C2 denklemin keyfi sabitleri, denklem (21)’de verilen sınır şartları kullanılarak denklem
(22) ve (23)’teki gibi bulunabilir.
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3.
SONUÇLAR
Sayısal sonuçlar için silindirin iç yarı çapı 40 mm, dış yarıcapı 100 mm, nominal elastisite
modülü 200000 MPa ve nominal termal genleşme katsayısı 12x10-6 1/°C kullanılarak
aşağıdaki sonuçlar analitik çözüm yöntemi ile elde edilmiştir. Şekil 1 a ve b’de sırasıyla
boyutsuz elastisite modülü ve termal genleşme katsayısının yarıçap boyunca değişimi
verilmiştir. Silindirin dış yüzeyinin bütün derecelendirme parametreleri için referans değere
eşit olduğu gözükmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere elastisite modülü ile termal genleşme
katsayısı ters orantılı olarak dağılım göstermektedir. Bu da genel metal matrisli
kompozitlerdeki teori ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Elastisite modülü derecelendirme
parametresinin negatif değerleri Şekil 1 a’dan da görüleceği üzere, elastisite modülünün
silindirin iç kısmından dış kısmına gittikçe azalması anlamına gelirken, termal genleşme
katsayısının negatif derecelendirme parametresi değerlerinin bu durumun tam tersini
oluşturduğunu Şekil 1 b’de açıkça göstermektedir.

(a)
(b)
Şekil 1: Boyutsuz malzeme özelliklerinin dağılımı a) elastisite modülü ve b) termal genleşme
katsayısı.
Uniform sıcaklığa maruz, uzun, içi boş fonksiyonel derecelendirilmiş silindirde oluşan
radyal, teğetsel, eksenel ve eşdeğer gerilme dağılımları Şekil 2 a, b, c ve d’de sırasıyla
gösterilmiştir. Şekil 2 a’da görüldüğü gibi radyal gerilme bileşenleri silindirin iç kısmında ve
dış kısmında sıfırdır. Derecelendirme parametresi arttıkça gerilmelerin çeki durumundan bası
durumuna geçtiği ve derecelendirme parametresinin sıfır olduğu, yani homojen malzemede
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ise hem radyal hem de teğetsel gerilmenin oluşmadığı saptanmıştır. Maksimum radyal
gerilme değeri silindirin iç kısmına daha yakın orta bölgede oluşmuştur. Homojen malzemede
sadece eksenel gerilme meydana gelmiştir. Eksenel gerilmeler daima bası gerilmesi olarak
meydana gelmiştir. Teğetsel gerilmeler ise Şekil 2 b’de görüldüğü gibi derecelendirme
parametresinin negatif değerleri için silindirin iç kısmında çeki, dış kısmında bası gerilmesi
iken, derecelendirme parametresinin pozitif değerleri için bu durumun tam tersi oluşmuştur.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2: 100 °C uniform sıcaklığa maruz silindirde oluşan a) radyal, b) teğetsel, c) eksenel ve
d) eşdeğer gerilme dağılımı
Şekil 3’te ise uniform sıcaklığa maruz uzun içi boş fonksiyonel derecelendirilmiş slindirde
oluşan radyal, teğetsel şekil değiştirmeler ile radyal yöndeki yer değiştirme dağılımı sırasıya
a,b ve c’de gösterilmiştir. Şekil 3 a ve b’de görüldüğü gibi radyal ve teğetsel yöndeki şekil
değiştirmeler derecelendirme parametresinin pozitif değerleri için silindirin iç kısmında
maksimum, dış kısmına doğru azalan bir dağılım gösterirken, derecelendirme parametresinin
negatif değerleri için ise iç yüzeyde minimum, dış yüzeye doğru artan ve dış yüzeyde
maksimum şekil değiştirme meydana geldiği açıkça görülmektedir. Homojen malzeme için
hem radyal hem de teğetsel yönde uniform bir şekil değiştirme olduğu tespit edilmiştir.
Maksimum şekil değiştirmeler hem radyal hem de teğetsel yönde derecelendirme
parametresinin en büyük değeri için silindirin iç kısmında meydana geldiği saptanmıştır. Şekil
3 c’de radyal yöndeki yer değiştirmelere bakıldığında ise silindirin iç yüzeyinden dış yüzeyine
doğru artığı görülmektedir. Maksimum radyal yöndeki yer değiştirme, derecelendirme
parametresinin en büyük değeri için silindirin dış kısmında meydana geldiği Şekil 3c’de
görünmektedir.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 3: 100 °C uniform sıcaklığa maruz silindirde oluşan a) radyal, b) teğetsel şekil
değiştirmeler ve c) radyal yöndeki yer değiştirmeler.
ÖNERİLER
Bu çalışmada, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış uniform sıcaklığa maruz
içi boş silindirde oluşan termal gerilme dağılımı belirlenmiş ve derecelendirme parametresinin
gerilme dağılımı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın başlıca sonuçları aşağıda
sıralanmıştır.
 Maksimum radyal gerilme değeri silindirin iç kısmına daha yakın orta bölgede
oluşmuştur
 Derecelendirme parametresinin negatif değerleri için radyal gerilme çeki oluşurken
pozitif değerleri için bası gerilmesi oluşmaktadır.
 Teğetsel gerilme, derecelendirme parametresinin negatif değerleri için silindirin iç
kısmında çeki, dış kısmında bası gerilmesi iken derecelendirme parametresinin pozitif
değerleri için bu durumun tam tersi durum oluşmuştur.
 Homojen malzemede sadece eksenel gerilme oluşmuştur.
 Eksenel gerilmeler daima bası gerilmesi olarak meydana gelmiştir.
 Maksimum radyal yöndeki yer değiştirme derecelendirme parametresinin en büyük
değeri için silindirin dış kısmında oluşmuştur.
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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı iki serbestlik dereceli kütle-yay sisteminin serbest titreşim
denkleminin çözümü için Fibonacci matris metodunu kullanmaktır. Bu sistem ikinci
mertebeden lineer adi diferansiyel denklem sistemi ile modellenmektedir. Fibonacci matris
metodu Fibonacci polinomlarının matris formlarına ve sıralama noktalarına dayalıdır.
Yöntemin geçerliliğini ve kullanılabilirliğini göstermek için sayısal bir probleme yer
verilmiştir. Ele alınan problemin sayısal çözümü mutlak hata kullanılarak bilinen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fibonacci matris yöntemi, serbest titreşim, lineer adi diferansiyel
denklem sistemi, Fibonacci polinomları, sıralama noktaları.
ABSTRACT
The main aim of this paper is to use the Fibonacci matrix method for the analysis of free
vibration of two degree of freedom system. This system is modelled with second order linear
ordinary differential equation system. Fibonacci matrix method is based on the matrix forms
of Fibonacci polynomials and collocation points. Illustrative example is included to
demonstrate the validity and applicability of present method and comparison is made with
existing result by using absolute error.
Keywords: Fibonacci matrix method, the analysis of free vibration, linear ordinary differential
equation system, Fibonacci polynomials, collocation points.
1. GİRİŞ
Literatürde dinamik sistemlerin analizi yaygın olarak çalışılan konular arasındadır. Çünkü
günlük hayatta kullanılan makinelerin ve yaşam alanı olan binaların titreşim yapması
genellikle istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle dinamik sistemlerin davranışlarının bilinmesi
gerekir. Dinamik sistemler, tek serbestlik dereceli sistemler, çok serbestlik dereceli sistemler
ve sürekli sistemler olarak sınıflandırılmaktadır. Fiziksel sistemlerin hareket denklemleri
diferansiyel denklemlerle ifade edilir. Tek serbestlik dereceli sistemler adi diferansiyel
denklemlerle, çok serbestlik dereceli sistemler adi diferansiyel denklem sistemleri ile ve
sürekli sistemler ise kısmi diferansiyel denklemlerle modellenmektedir [1].
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Bu çalışmada, çok serbestlik dereceli sistemlerin çözümleri Fibonacci Matris Yöntemiyle
yapılmıştır. Bunun için çok serbestlik dereceli sistemlerin bilinen en yaygın örneği olan iki
serbestlik dereceli kütle yay problemi ele alınmıştır. İki serbestlik dereceli kütle yay sistemi
aşağıdaki gibi gösterilebilir.

Şekil 1. İki serbestlik dereceli kütle-yay sistemi modeli
Bu sistemin matematik modeli iki denklemden oluşan

m1 y1   k1  k2  y1  k2 y2  0
m2 y2  k2 y1  k2 y2  0

(1)

formundaki lineer adi diferansiyel denklem sistemidir. Burada m1 , m2 kütlelerin ağırlıkları ve

k1 , k2 yay sabitleridir.
Lineer diferansiyel, fark, diferansiyel-fark, integral ve integro-diferansiyel denklemleri için
Taylor, Chebyshev ve Fibonacci matris yöntemleri Sezer ve diğerleri tarafından verilmiştir
[2-11]. Lineer diferansiyel denklem sistemi çözümleri Taylor matris yöntemi ve farklı
yöntemler kullanılarak çözülmüştür [12-21]. Bunun yanında Taylor matris yöntemi ilk kez
tam bir mühendislik problemine uygulanılmış ve tek serbestlik dereceli kütle-yay-sönüm
sisteminin titreşim analizini yapılmıştır [21] ve bir mühendislik problemi olan boyuna titreşim
yapan çubuğun diferansiyel denkleminin çözümünde kullanmıştır [22].
Bu çalışmada, verilen mühendislik probleminin çözümünü bulmak için Fibonacci matris
yöntemi kullanılmıştır. Fibonacci matris yönteminde denklem ya da denklem sistemindeki
fonksiyonların Fibonacci polinomları cinsinden ifadesi sonlu sayıda terim için alınarak bu
fonksiyonların matris formları denklemde ya da denklem sisteminde yerine konulur. Bulunan
temel matris denklemi çözülerek bilinmeyen Fibonacci katsayıları yaklaşık olarak elde edilir.
Böylece denklem ya da denklem sistemlerinin Fibonacci polinomları cinsinden seri çözümleri
bulunmuş olur.
2. TEMEL MATRİS BAĞINTILARI
(1) denklemindeki y j bilinmeyen fonksiyonlarının Fibonacci seri formu
N

y j  t    a jn Fn (t ), j =1,2

(2)

n 1

şeklindedir. Bu ifade açık olarak
N

N

n 1

n 1

y1  t    a1n Fn (t ), y2  t    a2 n Fn (t )

şeklinde yazılabilir. Buradaki a1n ve a2n ( n  1, 2,3,..., N ) bilinmeyen Fibonacci katsayıları ve
( n 1)/2

 (n  2) / 2, n çift
 n  j  1 n 2 j 1
,  (n  1) / 2  

t
j 
j 0 
(n  1) / 2, n tek .
Fibonacci polinomudur. Bu polinomlar,
Fn (t ) 



F (t )  X (t )C T

(3)

(4)
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matris formunda yazılabilir. Burada F (t ) , X (t ) matrisleri

F (t )   F1 (t ) F2 (t ) F3 (t )

FN (t )  , X (t )  [1 t t 2

t N 1 ] ,

C matrisi, N çift için;

0
0
0
0

 
0


1 

0
0
0
 

0

 1
 2

0
0
 
 

 1
0

C 
 2
3
0
0
 
 

1 
0



 n/2 
 (n  2) / 2 
0
0


 (n  2) / 2 

 ( n  4) / 2 


 n/2 
 (n  2) / 2 
0
0





 (n  2) / 2 
 ( n  4) / 2 






0 


0 



0 



0 

 n  1 


 0   N N
0

N tek için;

0
0
0
0

 
0


1 

0
0
0
 

0

 1
 2

0
0
 
 

 1
0

C 
 2
3
0
0
 
 

1 
 0



 (n  1) / 2 
 (n  1) / 2 

0
0





 (n  3) / 2 
 (n  5) / 2 

 (n  1) / 2 
  n  1 / 2 
0




 (n  3) / 2 
 (n  1) / 2 





0 


0 



0 



0 

 n  1 


 0   N  N .
0

şeklindedir. (2) ile verilen Fibonacci polinomlarının matris ifadeleri

y j  t   F  t  Aj

(5)

olarak bulunur. Buradaki bilinmeyen Fibonacci katsayı matrisleri j =1,2 için

A1   a11 a12

a1N  , A2   a21 a22
T

a2 N 

T

biçimindedir. Burada denklem (4) ve (5) den yararlanılarak

y j  t   X (t )C T Aj

(6)

yazılabilir. (6) ifadesine göre y1  t  ve y2  t  fonksiyonlarının türevlerinin matris gösterimleri
y1  t   X  t  C T A1  X  t  B C T A1
y1 t   X  t  C T A1  X  t  B 2C T A1
y1

k

 t   Xk   t  C T A1  X  t  Bk C T A1

y2  t   X  t  C T A2  X  t  B C T A2

ve

y2  t   X  t  C T A2  X  t  B 2C T A2
y2

k

(7)

 t   Xk   t  C T A2  X  t  Bk C T A2

şeklindedir. (7) de kullanılan X (k) (t) matrisi X (t) matrisinin k . mertebeden türevi olup
bunların arasındaki bağıntı

X (1) (t) = X (t)B
X (2) (t) = X (1) (t)B  ( X (t ) B) B  X (t ) B 2
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X (k) (t) = X (t)B k
olarak gösterilebilir [2,5,10,16]. Bu bağıntılardaki B matrisi
0
0

0
B

0

0

1 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 
0 
0 
.

N  1

0 

formundadır [2,5,10,16]. (7) ifadesi kullanılarak (1) matematik modelinde eşitliklerin sol
tarafındaki her terimin matris ifadesi
y j ( k )  t   X  t   B  C T Aj , k =0,1,2, j =1,2
k

(8)

şeklindedir. Burada (8) den elde edilen bilinmeyen fonksiyonların matris ifadeleri bir araya
getirilirse aşağıdaki matris bağıntısı elde edilir.
Y (k)  t   X  t   B  C T A, k =0,1,2
k

(9)

Burada
 y ( k ) (t ) 
A 
 X (t)
Y (k) (t)   1 ( k )  , A   1  , X (t)  
 0
 A2 
 y2 (t ) 

0 
 B 0  T C T
,
B

 0 B , C  
X (t) 


 0

0 
.
CT 

şeklindedir.
3. ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Ele alınan (1) matematik modeli bölüm 2 de elde edilen temel matris bağıntılarıyla
2

 P (t )Y

(k)

k

k 0

(t )  0

(10)

biçiminde ifade edilebilir. Burada
 P1,1k (t ) P1,2k (t )  (k)
 y1( k ) (t ) 
0 
Pk (t )   k
,
y
(t)


 (k )  , 0   
k
0 
 y2 (t ) 
 P2,1 (t ) P2,2 (t ) 
şeklindedir. (10) matris denklemine 0  t  b aralığında
b
)(i  1), i  1, 2,, N
N 1

ti  (

(11)

ile tanımlı sıralama noktaları uygulanırsa
2

 P (t )Y
k 0

k

(k)

i

(ti )  0, i  1, 2,, N

matris denklem sistemi elde edilir. Kısaca temel matris denklemi,
2

PY
k 0

k

(k)

G

(12)

halini alır. Burada,
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0 
 y ( k ) (t1 ) 
0 
 (k )

0 
0 
y (t2 ) 
, G    , Y (k)  
.


 
0 



 
(k )
Pk (t N ) 
 y (t N ) 
0 

0
 Pk (t1 )
 0
Pk (t2 )
Pk  
 0
0

0
 0

şeklindedir. (9) ifadesinde (11) de tanımlanan sıralama noktaları kullanılarak,
Y (k) (ti )  X  ti   B  C T A, i  1, 2,, N
k

Y (k) matrisi
Y (k)  X  B  C T A
k

(13)

olarak elde edillir. Burada
 X  t1  
 X (ti )


 0
X  t2  
X 
, X  ti   




0
X (ti )

0



 X  t N  

0


 0

0

0 
0 
0 

X (ti ) 

şeklindedir. (13) ifadesi (12) de yerine yazılırsa
k
2
T
 Pk X  B  C  A  G
 k 0


(14)

formundaki temel matris denklemi elde edilir. Sonuç olarak (1) matematik modelinin temel
matris denklemi

WA = G  W ; G 

(15)

şeklinde yazılabilir. Burada
2

W   Pk X  B  C T  [ wpq ], p,q  1, 2,..., 2 N
k

k 0

formunda ifade edilen 2N satır ve 2N bilinmeyenden oluşan cebirsel sisteme
dönüştürülmüştür.
(1) matematik modelinin başlangıç değer problemi olduğu göz önüne alınırsa başlangıç
konumu y j  0   λ1j ve başlangıç hızı y j  0   λ2j olarak ifade edilebilir. Başlangıç koşulları
bölüm 2 de verilen (6) ve (8) temel matris bağıntıları yardımıyla

y1  0   X (0)C T A1  11
y2  0   X (0)C T A2  12
y1  0   X (0) BC T A1  21
y2  0   X (0) BC T A2  22
şeklinde ifade edilebilir. Yukarıdaki matris ifadeleri (9) denklemindeki gibi birleşik formda
aşağıdaki gibi yazılabilir.
Y(0)   y1 (0)

Y (0)   y1 (0)


y2 (0)  X  0  C T A = 11 12 
T

T

T

y2 (0)   X  0  B C T A = 21 22 


T
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Burada

U  Y(0) Y (0) ,   11 12 21 22 
T

T

olarak tanımlanırsa koşul matrisi

UA =   U ;  

(16)

matris denklemine dönüştürülmüş olur. (15) de verilen temel matris denkleminin son dört
satırı silinerek (16) koşul matrisi bunların yerine yazılırsa
 w1,1
 w
 2,1


w(2 N  4),1
[W ; G ]  
 u1,1

 u2,1
 u
 3,1
 u4,1

w1,2

w1,2 N

;

w2,2

w2,2 N

;
;

w(2 N  4),2

w(2 N  4),2 N

;

u1,2

u1,2 N

;

u2,2

u2,2 N

;

u3,2

u3,2 N

;

u4,2

u4,2 N

;

0 
0 


0 
1,1 

1,2 
2,1 

2,2 

(17)

arttırılmış matrisi elde edilir.

WA = G
matris denklemine dönüştürülebilir. Eğer rank W  rank [W ; G]  2 N ise yani det(W )  0
ise matris denkleminin çözümü
A  (W )1G

(18)

şeklinde olur. Böylece

A   A1

A2  , A1   a11 a12
T

a1N  , A2   a21 a22
T

a2 N 

T

olmak üzere A matrisi yani Fibonacci katsayılarının oluşturduğu bir tane sütun matrisi vardır.
O halde verilen koşullara göre (1) diferansiyel denklem sistemi tek çözüme sahip olacaktır.
Bu çözüm,
N

y j  t    a jn Fn (t ), j =1,2
n 1

şeklinde Fibonacci polinom çözümüdür. Burada det(W )  0 ise matris denkleminin çözümü
yoktur ya da sonsuz çözümü vardır.
4. Sayısal Uygulama
Yay sabitleri k1  4 N / m ve k2  2 N / m olarak verilen denge durumundaki (1) matematik
modeliyle verilen serbest titreşim yapan iki serbestlik dereceli sistemin m1  2kg ve m2  1kg
kütlelerinin zamana bağımlı yer değiştirme denklemleri [23]
y1 (t )  3 y1 (t )  y2 (t )  0
(19)
y2 (t )  2 y1 (t )  2 y2 (t )  0
olarak modellenmiştir.
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y1  0   1, y1  0   0
y2 (0)  2, y2 (0)  0
başlangıç şartları altında 0  t  1 aralığında N  3, N  5, N  8 için Fibonacci matris
yöntemi ile problemi çözelim. Burada N  3 için Fibonacci seri çözümü olan,
N

y j  t    a jn Fn (t ), j =1,2
n 1

bulmak için, sıralama noktalarını (11) bağıntısı ile aşağıdaki gibi bulunur.
1


t1  0, t2  , t3  1
2


Ayrıca (19) problemi için gerekli ifadeler
0
0
P1,10 (t )  3, P1,20 (t )  1, P2,1
(t )  2, P2,2
(t )  2,
1
1
1
P1,11 (t )  0, P1,2
(t )  0, P2,1
(t )  0, P2,2
(t )  0,
2
P1,12 (t )  1, P1,22 (t )  0, P2,12 (t )  0, P2,2
(t )  1.

şeklindedir. (14) denkleminden temel matris denklemi

P X C
0

T



 P1 XB C T  P2 X  B  C T A  G
2

(20)

olur. Burada


0
0  
 P0 (0)

P0   0
P0 (1/ 2)
0   
0
P0 (1)  
 0




3 -1

0

0

0

-2

2

0

0

0

0

0

3 -1

0

0

0 -2

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0 -2

0
0 
0

0
-1 

2

0
0 
0
0 
 P1 (0)
 P2 (0)



P1   0
P1 (1/ 2)
0   0, P2   0
P2 (1/ 2)
0   I
 0
 0
0
P1 (1) 
0
P2 (1) 

X (0)   1
 X (0)
X (0)  
 0

0 , X (1/ 2)   1

0

1/2

1/4 , X (1)   1

1

1

0 
0 
, X (1/ 2)   X (1/ 2)
, X (1)   X (1) 0  ,


X (0) 
X (1/ 2) 
X (1) 
 0
 0



 X  0  

 
X   X 1/ 2    
 X 1  

 



1
0
1
0
1
0

0 
0 
0 1 0 
1/2 1/4 0 0 0  , B  0 0 2  ,



0 0 1 1/2 1/4
0 0 0 
1 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 
0

0

0

0

0

0

1

0

B 0 
B
,
 0 B
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1 0 1 
C T
C  0 1 0 , C T  
 0
0 0 1 

0 
 a11 
 a21 
0 
 A1 




 
 , O  0  , A    , A1   a12  , A2   a22 
A
CT 
 2
0
 a13 
 a23 

T

şeklindedir. Bu matrisler (20) de yerine konulursa,
0
5 1
0
1 ;
 3
 2
0

2
2
0
4 ;

 3 3 / 2 23 / 4 1 1/ 2 5 / 4 ;
W ; G   
1 5 / 2 2
1 9/2 ;
 2
 3
3
8 1
1
2 ;


2

2

4
2
2
6 ;


0
0 
0

0
0

0

(21)

arttırılmış matrisi elde edilir. Denklem (16) dan koşul matrisi
1
0
U ;    
0

0

0
0
1
0

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
1

0
1
0
0

;
;
;
;

1
2 
0

0

(22)

şeklindedir. (21) matrisinde son dört satır silinerek yerine (22) koşul matrisi konulursa
 3
 2

 1
W ; G   


 0
 0

 0

0
0
0
0
1
0

5 1 0 1 ; 0 
2 2 0 4 ; 0 
1 0 0 0 ; 1

0 1 0 1 ; 2
0 0 0 0 ; 0

0 0 1 0 ; 0

formundaki yeni arttırılmış matris elde edilir. Sonuç olarak [W ; G ] arttırılmış matrisinin
çözümünden bilinmeyen Fibonacci katsayıları
A  3 / 2 0 1/ 2 3 0 1

T

şeklinde belirlenerek iki kütle için de aranan deplasman fonksiyonları elde edilir. Bulunan bu
katsayılar (2) de yerine yazılırsa, (19) probleminin N  3 için Fibonacci polinomları
cinsinden yaklaşık çözümleri,
y1 (t )  1  0.5t 2 , y2 (t )  2  t 2

(23)

şeklindedir. Benzer şekilde N  5 için (19) probleminin Fibonacci polinomları cinsinden
yaklaşık çözümleri,
y1 (t )  (4.0162e-002)t 4  (6.4089e-004)t 3  (0.5)t 2  (2.7387e-016)t +1
y2 (t )  ( 8.0325e-002)t 4  ( 1.2818e-003)t 3  t 2  2

(24)

şeklinde, N  8 için ise (19) probleminin Fibonacci polinomları cinsinden yaklaşık
çözümleri,
y1 (t )  (6.9068e  005)t 7  (1.4662e  003)t 6  (4.3547e  005)t 5  (4.1654e  002)t 4
 (1.5684e  006)t 3  (0.5)t 2  (2.1478e  016)t  1
y2 (t )  (1.3814e  004)t 7  (2.9324e  003)t 6  (8.7093e  005)t 5  (8.3308e  002)t 4
 (3.1368e  006)t 3  t 2  (6.1257e  017)t  2

(25)
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biçimindedir. (19) denklem sisteminin verilen koşullara göre tam çözümü y1tam  t   cos  t  ,

y2tam  t   2cos  t  şeklindedir. Tam çözüm ile (23), (24) ve (25) ile elde edilen yaklaşık
çözümlerinin karşılaştırılması Şekil 2 ve Şekil 3’de gösterilmiştir. Ayrıca Tablo 1 ve Tablo
2’de tam çözüm, yaklaşık çözüm ve mutlak hata fonksiyonlarının nümerik sonuçları
karşılaştırılmıştır.

1
0.95
0.9
0.85

0.75
0.7
0.65
y1 tam çözüm
N=3 için yaklaşık çözüm
N=5 için yaklaşık çözüm
N=8 için yaklaşık çözüm

0.6
0.55
0.5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
t

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Şekil 2. y1 (t) çözümlerinin karşılaştırılması
2
1.9
1.8
1.7
1.6

y(t)

y(t)

0.8

1.5
1.4
1.3
y2 tam çözüm
N=3 için yaklaşık çözüm
N=5 için yaklaşık çözüm
N=8 için yaklaşık çözüm

1.2
1.1
1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
t

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Şekil 3. y2 (t) çözümlerinin karşılaştırılması

416
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Kurt, Yalçınbaş ve Sezer
Tablo 1. N = 3, N = 5 ve N = 8 için y1 (t) fonksiyonunun tam çözüm ve mutlak hataları

Tam çözüm

Fibonacci matris metodu
Mutlak hata

Mutlak hata

Mutlak

hata

ti
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

y1 (t )
1
9.8007e-001
9.2106e-001
8.2534e-001
6.9671e-001
5.4030e-001

E1,3 (t ), N  3
0
6.6578e-005
1.0610e-003
5.3356e-003
1.6707e-002
4.0302e-002

E1,5 (t ), N  5
0
2.8090e-006
8.1793e-006
7.8587e-006
7.1928e-005
5.0094e-004

E1,8 (t ), N  8
0
2.2343e-009
4.6463e-009
6.8610e-009
8.7570e-009
2.2817e-007

Tablo 2. N = 3, N = 5 ve N = 8 için y2 (t) fonksiyonunun tam çözüm ve mutlak hataları

Tam çözüm

Fibonacci matris metodu
Mutlak hata

Mutlak hata

Mutlak

hata

ti
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

y2 (t )
2
1.960133
1.842122
1.650671
1.393413
1.080605

E2,3 (t ), N  3
0
1.3316e-004
2.1220e-003
1.0671e-002
3.3413e-002
8.0605e-002

E2,5 (t ), N  5
0
5.6181e-006
1.6358e-005
1.5717e-005
1.4386e-004
1.0019e-003

E2,8 (t ), N  8
0
4.4686e-009
9.2926e-009
1.3722e-008
1.7514e-008
4.5635e-007

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yapılan bu çalışmada, (1) ile verilen iki denklemden oluşan lineer adi diferansiyel denklem
sisteminin Fibonacci matris yöntemi kullanılarak sayısal çözümleri elde edilmiştir. Yöntemin
etkinliğinin gösterilebilmesi için bir sayısal uygulama verilmiş ve sayısal değerler için
deplasman fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. Bunun yanında yöntemin doğruluğunu
göstermek için, elde edilen nümerik değerler ile tam çözümler karşılaştırılmıştır. Çizilen
grafiklerde bu çözümlerin N kesme sınırı artırıldığında tam çözüme daha da yaklaştığı
saptanmıştır. Böylece çizilen grafiklerin ve yapılan hata analizlerinin sonucunda yöntemin iyi
sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca farklı N değerleri için bilgisayar programları
yazıldığında, denklem sisteminin çözümlerinin kolay bir şekilde bulunması bu yöntemin diğer
bir avantajı olmuştur.
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TABAKALI KOMPOZİT PLAKLARDA BÜYÜK ÇÖKME PROBLEMİNİN
KARIŞIK SONLU ELEMANLAR İLE İNCELENMESİ
Akif Kutlu ve Mehmet H. Omurtag
İTÜ İnşaat Fakültesi, Maslak, İstanbul.

ABSTRACT
In this study, geometrically non-linear flexure of moderately thick laminated plates was
investigated with mixed finite element method. Shear deformations at the cross section of the
plate was considered according to Mindlin plate assumptions. Non-linear functional of the
large deflection problem was obtained by using Hellinger-Reissner principle. Incremental
formulation was employed to linearize the non-linear equations where tangent system matrix
and correction vector were determined. During the solution process, the static condensation
was not preferred and the stress type variables were directly calculated with displacement type
variables. In the numerical solution procedure Newton-Raphson method was followed. Some
comparison problems were solved and displacement and stress type results were presented
with the proposed formulation which automatically overcomes the shear locking problem.
ÖZET
Bu çalışmada tabakalı kompozit nispeten kalın plakların eğilme problemi geometrik doğrusal
olmayan etkiler gözetilerek karışık sonlu eleman yöntemiyle incelenmiştir. Plak kesitinde
kayma şekil değiştirmeleri Mindlin plak kuramı çerçevesinde dikkate alınmıştır. Büyük
çökme probleminin fonksiyonel yapısı Hellinger-Reissner prensibi kullanılarak elde
edilmiştir. Doğrusal olmayan sonlu eleman denklemleri artımsal formülasyon kullanılarak
doğrusallaştırılmış, teğet sistem matrisi ve düzeltme vektörü elde edilmiştir. Çözüm sürecinde
statik kondensasyon yapılmamış ve gerilme tipindeki bölge değişkenleri, yer değiştirme
tipinde olan değişkenlerle birlikte doğrudan hesaplanmıştır. Sayısal çözüm yönteminde
Newton-Raphson ardışık yaklaşım tekniği takip edilmiştir. Kendiliğinden kayma
kilitlenmesini aşan formülasyonla doğrulama örnekleri çözülmüş yerdeğiştirme ve gerilme
türünde sonuçlar sunulmuştur.
GİRİŞ
Kompozit plaklar, birim hacim ağırlıklarının küçük, buna karşılık mukavemetlerinin büyük
olması sebebiyle bir çok mühendislik uygulamasında sıklıkla kullanılmaktadır. Kompozit
plağın gerçek performansının ortaya çıkabilmesi için mekanik yükler altındaki davranışının
doğru bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Dolayısı ile sadece plaktaki yerdeğiştirmeleri
değil gerilme tipindeki durum değişkenlerinin de gerçekçi hesabı hedeflenir. Kompozit
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plaklarda büyük çökme hesabı bu sebeple birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir [1].
Kompozit plak ve kabukların genel mekanik davranışıyla ilgili bilgi, bazı özel durumları için
analitik çözümler ve geniş sonlu eleman çözüm uygulamaları Reddy’nin geniş kapsamlı
kitabında [2] bulunabilir. C0 sürekliliğinde bir sonlu eleman kullanan Kant ve Kommineni [3]
yüksek mertebeden kayma ilişkilerini göz önüne alarak tabakalı kompozit plakların doğrusal
ve doğrusal olmayan analizini yapmışlardır. Yine yüksek mertebeden kayma etkilerini
gözeten çalışmalarında Savithri ve Varadan [4] tabakalı kompozit plakların büyük çökme
sonuçlarını elde edebilmek için Galerkin yöntemini tercih etmişlerdir. Singh ve diğ. [5] dört
düğüm noktalı, C1 sürekliliğinde ve düğüm noktasında ondört serbestliği bulunan bir
dikdörtgen sonlu eleman sunmuşlar ve yüksek mertebeden kayma etkilerini gözeterek tabakalı
kompozit plağın geometrik doğrusal olmayan davranışını incelemişlerdir. Liu ve diğ. [6] dik
eksenlerde otrotrop özellikte simetrik tabakalanmış eliptik plakları ele almışlar ve plağın
büyük çökme problemi için kayma etkilerini de gözetecek şekilde analitik bir çözüm elde
etmişlerdir. Günay ve Erdem [7] oldukça bilinen Heterosis elemanını geliştirmişler ve
tabakalı plakların doğrusal ve geometrik doğrusal olmayan çözümlerinde daha iyi performans
elde etmeye çalışmışlardır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada Kapoor ve Kapania [8]
NURBS sonlu eleman formülasyonunu tabakalı kompozit plakların büyük çökme problemine
uygulamışlar ve birinci mertebeden kayma etkilerini de dikkate almışlardır. Bu çalışmada
tabakalı kompozit plakların büyük çökme problemi karışık sonlu eleman formülasyonu ile ele
alınmıştır. Mindlin plak kuramı ve von Kármán varsayımları ile plak şekil değiştirme alanı
tarif edilmiştir. Hellinger-Reissner prensibi doğrultusunda karışık sonlu eleman denklemleri
elde edilmiş ve artımsal formülasyon kullanılarak sistem teğet ve iç kuvvet (düzeltme)
terimleri elde edilmiş, Newton-Raphson ardışık yaklaşım şeması ile sayısal problem
çözülmüştür. İki alanlı (yer değiştirme ve kuvvet-kuvvet çifti alanları) karışık sonlu eleman
formülasyonunda yekpare (monolithic) çözüm stratejisi tercih edilmiş, böylece yer
değiştirmelerle birlikte gerilme bileşkesi tipindeki alan değişkenleri de doğrudan elde
edilmiştir.
FORMÜLASYON ve ÇÖZÜM YÖNTEMİ
Birinci mertebe kayma etkisini gözeten Mindlin plak kuramı von Kármán kinematik ilişkileri
kullanıldığında plak şekil değiştirme alanı aşağıdaki gibi tarif edilir [9],

 xx  u, x  12  w, x 

2

;  yy  v, y  12  w, y 

 xx =  x, x

2

;  xy  u, y  v, x  w, x w, y

;  yy =  y , y

;  xy =  x , y   y , x

;  xz  w, x   x 

;  yz  w, y   y 

(1)

Doğrusal olmayan plak denge denklemleri aşağıda tarif edildiği gibidir.

N xx, x  N xy , y  0 ; qz   N xx w, x  N xy w, y    N xy w, x  N yy w, y   S xz , x  S yz , y  0
,x
,y


N xy , x  N yy , y  0 ;
M xx, x  M xy , y  S xz  0 ; M yy , y  M xy , x  S yz  0


(2)

Hellinger-Reissner prensibi, hem denge denklemlerini hem de uygunluk koşulu ifadelerini
zayıf formda ifade eder. Genel haliyle bu prensip aşağıdaki gibi yazılabilir [10],
T

  HR    εu  εσ   σ σ dV  
V

V

σ   ε  q  u dV   tˆ  ud  0
σ T

u

T

T



(3)
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Ortotrop tabakalardan oluşan plağın eşdeğer kesit kabulüne bağlı olarak bünye denklemleri
kullanılmış Hellinger-Reissner prensibi doğrultusunda problemin fonksiyonelinin birinci
varyasyonu şu şekilde elde edilir [9].
2
  HR   u, x  12  w, x   A11 N xx  A12 N yy  A13 N xy  B11 M xx  B12 M yy  B13 M xy   N xx d






2
 v, y  12  w, y   A21 N xx  A22 N yy  A23 N xy  B21 M xx  B22 M yy  B23 M xy   N yy d



 u, y  v, x  w, x w, y  A31 N xx  A32 N yy  A33 N xy  B31 M xx  B32 M yy  B33 M xy   N xy d

  x , x  B11 N xx  B12 N yy  B13 N xy  D11 M xx  D12 M yy  D13 M xy   M xx d

  y , y  B21 N xx  B22 N yy  B23 N xy  D21 M xx  D22 M yy  D23 M xy   M yy d

  x , y   y , x  B31 N xx  B32 N yy  B33 N xy  D31 M xx  D32 M yy  D33 M xy   M xy d

  w, x   x  C11 S xz  C12 S yz   S xz d    w, y   y  C21 S xz  C22 S yz   S yz d


  N xx u, x  N xy u, y  d    N xy v, x  N yy v, y  d    wqz d



  N xx w, x  N xy w, y  S xz  w, x   N xy w, x  N yy w, y  S yz  w, y  d


  M xx x, x  M xy x, y  S xz x  d    M xy y , x  M yy y , y  S yz y  d


  ij n j  tˆi  ui d  0


Doğrusal olmayan denklemler artımsal formülasyon [11] kullanılarak doğrusallaştırılmış ve
Newton-Raphson yöntemine göre sonlu eleman denklem sistemi aşağıdaki gibi kurulmuştur.




(K  K

nl ( i1)



)X

(i )







 F  K (i1) ; X(i )  X( i1)  X (i )

(4)

Denklemde görülen (i ) ile bir ardışık yaklaşım adımı gösterilmektedir. Böylece her hesap




adımında dış yük vektörü F ile düzeltme vektörü (iç kuvvet vektörü) K i arasındaki fark
azalmakta ve değerin sıfıra belli miktarda yaklaşması sonucunda ardışık çözüm durdurularak
sonuçlar elde edilmektedir. Plak bölgesi ayrıklaştırmasında dört düğüm noktalı, izoparametrik
elemanlar kullanılmış, eleman içinde bölge değişkenleri bilineer fonksiyonlarla interpole
edilmiştir [12]. Her bir düğüm noktasında onüç bölge değişkeni mevcuttur ve sayısal
integrasyonlar 2  2 Gauss formülleri ile hesaplanmıştır.
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SAYISAL ÖRNEKLER
İzotrop İnce Daire Plakta Büyük Çökme Analizi
Geliştirilen sonlu eleman çözümünde dörtgen elemanlar üzerinden hesap yapıldığı için çeşitli
geometrilerdeki plaklar ele alınabilmektedir. Bu örnekte h / a  0.01 kalınlık oranına sahip,
ankastre mesnetli izotrop malzeme özellikli ve düzgün yayılı yüklemeye maruz daire plakta
büyük çökme problemi incelenmiştir. Plak için Poisson oranı   0.25 seçilmiş ve problem
parametreleri olan dış yük ve plak orta nokta çökmeleri boyutsuz olarak sırasıyla
q  qa4 / (Eh4 ) , ( w  w / h) şeklinde hesaplanmıştır. Dumir [13]’te sunulmuş olan nokta
kollokasyon çözümü sonuçları ile, bu çalışmada geliştirilen sonlu eleman çözümünden elde
edilen sonuçlar yakınsamayı da inceleyecek şekilde Şekil 1’de sunulmaktadır.

w
2

1

Dumir [13]
Dumir
eleman
4848elements
192elements
eleman
192
768 eleman
768 elements

0
0

12

24

36

48

q
60

Şekil 1 İnce daire plakta orta nokta çökmesi.
Şekil 1’ de görüldüğü gibi 3 farklı ağ sıklığı için (48, 192 ve 768 eleman) çözüm yapılmıştır.
Önerilen sonlu eleman çözümünden elde edilenler ile Dumir [13]’de verilen sonuçların büyük
bir uyum içinde olduğu görülmektedir. Eleman sayısının arttırılmasıyla birlikte düzgün bir
yakınsama elde edilmektedir. Şekil 1’den anlaşılacağı üzere yükleme şiddeti arttıkça ağ
sıklığını arttırmak doğrusal olmayan problemde daha çok önem kazanmaktadır. Oldukça ince
bir plak için sunulan bu sonuçlar, geliştirilen sonlu eleman çözümünün kayma kilitlenmesi
sorununu otomatik olarak aştığını da göstermektedir.
Tabakalı Kompozit Kalın Kare Plakta Büyük Çökme Analizi
Bu örnekte, sonuçları [2] de verilen düzgün yayılı yükleme altındaki dört kenarı ankastre
mesnetlenmiş kare plak incelenmiştir. Üç farklı sonlu eleman ağı için ( 8  8 , 12 12 , 16  16 )
çözümler yapılmış ve yakınsama incelenerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kare plakta kenar
uzunluğu a  b  12m , plak toplam kalınlığı h  0.3m ve ortotrop malzeme için mühendislik
sabitleri E1  40 106 N/m 2 , E2  106 N/m 2 , G12  G13  0.6 E2 , G23  0.5 E2 ve 12  0.25 dir.
Eşit
kalınlıktaki
tabaka
yerleşiminde
asal
malzeme
doğrultuları
sırasıyla






(0 / 90 / 0 / 90 / 0 / 90 ) olarak verilmiştir. Plak orta noktasının çökmesi boyutlu
büyüklüklerle Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1 Ankastre mesnetli, tabakalı kare plakta orta nokta çökmesi w0 [m] değerleri.
q[N / m 2 ]

Reddy [2]

8×8

12×12

16×16

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

100.00

0.0826

0.0933

0.0870

0.0848

200.00

0.1491

0.1623

0.1540

0.1513

400.00

0.2419

0.2535

0.2452

0.2431

600.00

0.3095

0.3156

0.3081

0.3065

800.00

0.3552

0.3635

0.3567

0.3555

1000.00

0.3957

0.4032

0.3967

0.3958

1200.00

0.4303

0.4374

0.4311

0.4303

1400.00

0.4607

0.4676

0.4614

0.4607

1600.00

0.4879

0.4948

0.4887

0.4880

1800.00

0.5126

0.5196

0.5135

0.5128

Sunulan karışık sonlu eleman yöntemiyle bulunan plak orta nokta çökme değerlerinin Reddy
[2] ile oldukça uyumlu olduğu Tablo 1’de açıkça görülmektedir. 12 12 eleman ağı ile
16  16 eleman ağına ait sonuçlar nerdeyse üst üste düşmüş ve mühendislik açısından yeterli
yakınsaklık sağlanmıştır.
Büyük Çökme Yapan Tabakalı Kare Plakta Gerilme Bileşenleri
Sunulan bu örnekte, düzgün yayılı yükleme altında büyük çökme yapan, basit mesnetli kare
tabakalı kompozit plakta yerdeğiştirme ile birlikte gerilme değerleri incelenmiştir. Karışık
sonlu eleman çözümünden elde edilen sonuçlar, Reddy [2]’da sunulan yerdeğiştirme tabanlı
sonlu eleman sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Plak tabakalarını oluşturan ortotrop katmanlar
için ortotrop mühendislik malzeme sabitleri E1  1.8282106 N/m 2 , E2  1.8315106 N/m 2 ,

12  0.2395 ,

G12  G13  G23  0.3125106 N / m 2 .

Plak

boyutları

h  0.096m

ve

a  b  12m . Kompozit plakta eşit kalınlıklı tabakaların yönelimleri (0 / 90 / 90 / 0 )
şeklindedir. A  6.75m , B  11.25m değerleri tanımlandığında, boyutsuz gerilmeler
 yy   yy ( A, A, h / 4)a 2 / E2 h2 ve  xy   xy ( B, B, h / 2)a 2 / E2 h2 olarak ilgili koordinatlarda
belirlenmiştir. Bu arada  yy 2. tabakada hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Çökme değeri w plak orta noktasında hesaplanmıştır. Tablo 2’den görüldüğü gibi sunulan
sonuçlar ve Reddy [2]’de verilen sonuçlar büyük bir uyum içindedir. İki farklı yapıdaki sonlu
eleman çözümünden elde edilen sonuçlarda çökme değerlerinin birbirine daha yakın olduğu
2
görülmektedir. Örneğin q  1.40N / m değeri için w ,  yy ve  xy parametrelerinin farkları
sırasıyla %0.31 , %2.33 ve %2.33 oranlarındadır.
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Tablo 2 Tabakalı kompozit kare plakta orta nokta çökmesi ve gerilme bileşenleri.
2
q[N/m]

 yy

10w

 xy

Bu çalışma

Reddy [2]

Bu çalışma

Reddy [2]

Bu çalışma

Reddy [2]

0.20

0.7341

0.7324

-0.4128

-0.4254

1.5087

1.4812

0.40

0.9973

0.9946

0.4265

0.3911

2.1828

2.1387

0.60

1.1711

1.1677

1.2800

1.2271

2.6714

2.6145

0.80

1.3050

1.3012

2.0985

2.0315

3.0686

3.0012

1.00

1.4158

1.4116

2.8799

2.8012

3.4086

3.3326

1.20

1.5113

1.5067

3.6280

3.5386

3.7087

3.6249

1.40

1.5958

1.5908

4.3470

4.2481

3.9787

3.8881

1.60

1.6720

1.6667

5.0406

4.9331

4.2252

4.1284

1.80

1.7416

1.7360

5.7120

5.5965

4.4525

4.3503

2.00

1.8059

1.8001

6.3637

6.2408

4.6638

4.5567

2.20

1.8658

1.8597

6.9979

6.8680

4.8616

4.7501

2.40

1.9220

1.9156

7.6163

7.4798

5.0476

4.9322

SONUÇLAR
Bu çalışmada, tabakalı kompozit plakların büyük çökme analizi karışık sonlu elemanlar
yöntemi yapılmıştır. Ortotrop tabakalardan oluşan plağın Mindlin varsayımları ve von
Kármán şekil değiştirmeleri ışığında alan denklemleri elde edilmiş ve Hellinger-Reissner
prensibi kullanılarak probleme ait fonksiyonelin birinci varyasyonu, dolayısı ile sonlu eleman
denklemleri elde edilmiştir. Artımsal formülasyonla doğrusallaştırılan denklemler, NewtonRaphson ardışık yaklaşım şemasına uyularak çözülmüştür. Bir çok doğrulama örneği
çözülmüş ve çözüm yönteminin doğrusal olmayan problemde güvenle kullanıabileceği
gösterilimiştir. Çok ince plakla yapılan çözüm sonucu formülasyonun plaklarda kilitlenme
problemini kendiliğinden çözdüğü görülmüştür. Karışık sonlu eleman yönteminin bir diğer
avantajı olan kuvvet tipi büyüklüklerin doğrudan hesaplanabilmesi sebebiyle gerilme
sonuçları elde edilmiş ve sunulmuştur.
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BÜYÜK ÇÖKME PROBLEMİ ve PLAK-ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN KARIŞIK
SONLU ELEMAN ANALİZİ
Akif Kutlu ve Mehmet H. Omurtag
İTÜ İnşaat Fakültesi, Maslak, İstanbul.

ABSTRACT
The current study focuses on the mixed finite element solution of moderately thick plates
resting on elastic foundation and exhibiting large deflection. Strain field of the isotropic plate
was based on the Mindlin plate assumptions and von Kármán kinematic relations. Pasternak
elastic foundation model is considered. Hellinger-Reissner principle was used to obtain a
mixed finite element solution. Non-linear equations of the problem were linearized using the
incremental formulation. Iteration procedure was conducted according to the NewtonRaphson scheme. Proposed mixed solution strategy does not suffer from shear locking
problem and gives forces and force couples at the element nodes directly. A comparison study
was performed and convergence was observed. The influences of foundation on the large
deflection behavior of Mindlin plates were investigated through parametric studies.
ÖZET
Bu çalışmada elastik zemine oturan, büyük çökmeye maruz nispeten kalın plakların karışık
sonlu eleman yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Plak şekil değiştirme alanı Mindlin
varsayımı ve von Kármán kinematik bağıntılarına dayanmaktadır. Hellinger-Reissner prensibi
kullanılarak bir karışık sonlu eleman üretilmiştir. Doğrusal olmayan fonksiyonel artımsal
formülasyonla doğrusallaştırılmıştır. Sayısal çözüm için Newton-Raphson ardışık yaklaşım
şemasına uyulmuştur. Önerilen karışık sonlu eleman çözüm stratejisi kayma kilitlenmesi
problemini otomatik olarak aşmakta ve kuvvet ile momentleri düğüm noktalarında doğrudan
hesaplamaktadır. Bir karşılaştırma örneği çözülmüş ve yakınsama davranışı gözlenmiştir.
Parametrik çözümler yapılarak plak büyük çökme davranışına elastik zeminin etkisi
incelenmiştir.
GİRİŞ
Yapı sistemlerinin davranışı etkileşimde bulundukları ortamla doğrudan ilişkilidir. Örneğin su
ve/veya zeminle temas etmek, plakların mekanik davranışlarını önemli mertebede etkiler [1].
Yüzeysel eleman ve elastik ortam etkileşimi birçok mühendislik uygulamasında karşılaşılan
bir durumdur [2]. Binalarda döşeme ve temeller, zeminle temas halindeki silo ve tanklar
inşaat mühendisliği açısından bu probleme verilebilecek örneklerdir. Plak zemin etkileşim
problemi bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Datta [3] Galerkin metonu kullanarak
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Winkler zemini ile etkileşen ince otrotropic elips geometrisindeki plakların büyük çökme
problemini incelemiştir. Katsikadelis [4] formüle ettiği sınır eleman yöntemi ile doğrusal ve
doğrusal olmayan aynı zamanda homojen olmayan Winkler zeminine oturan ince plakları
incelemiştir. Civalek [5] iki parametreli zemine oturan ince daire plakların statik ve dinamik
davranışını harmonik diferansiyel kuadratür yöntemini uzaysal bölge, sonlu farklar yöntemini
de zaman alanı çözümünde kullanarak incelemiştir. Bu çalışmada izotrop ve doğrusal elastik
nispeten kalın plak ile elastik zemin etkileşimi büyük çökme problemi kapsamında karışık
sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Mindlin varsayımı ve von Kármán
kinematik ilişkileri kullanılarak şekil değiştirme alanı tarif edilmiş ve denge denklemleri
Pasternak zemin etkilerini de kapsayacak şekilde yazılmıştır. Hellinger-Reissner prensibi
kullanılarak bölge denklemleri zayıf formda tarif edilmiş ve doğrusal olmayan sonlu eleman
denklemleri elde edilmiştir. Artımsal formülasyon ile denklemler doğrusallaştırılmış ve teğet
sistem matrisi ile düzeltme terimleri elde edilmiştir. Newton-Raphson ardışık yaklaşım şeması
kullanılarak sayısal sonuçlar üretilmiştir. Çözüm yöntemi literatürdeki mevcut örneklerle
karşılaştırma yapılarak doğrulanmış ve daha sonra bazı parametrik çözümler yapılarak
sonuçlar değerlendirilmiştir.
ALAN DENKLEMLERİ ve FORMÜLASYON
Kesitte sabit kayma açısı olduğunu varsayan Mindlin plak kuramı ve von Kármán’ın
kinematik tarifi kullanıldığında, nispeten kalın plağın şekil değiştirme alanı şu şekilde tarif
edilir .

 xx  u, x  12  w, x 

2

;  yy  v, y  12  w, y 

 xx =  x, x

2

;  xy  u, y  v, x  w, x w, y

;  yy =  y , y

;  xy =  x , y   y , x

;  xz  w, x   x 

;  yz  w, y   y 

Pasternak zemin etkilerini de içeren denge denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir.
qx  N xx , x  N xy , y  0
q y  N xy , x  N yy , y  0

qz   N xx w, x  N xy w, y    N xy w, x  N yy w, y   Qxz , x  Qyz , y  kw  G f  w, xx  w, yy   0
,x

,y

M xx , x  M xy , y  Qxz  0
M yy , y  M xy , x  Qyz  0

Burada zemin yataklanma katsayısı k Winkler yay parametresi olup, G f zemin kayma
modülü [6]. Hellinger-Reissner varyasyonel prensibi, sistemin fonksiyonelinin birinci
varyasyonunun aşağıdaki şekilde hesaplanabileceğini söyler:
T

  HR    εu  εσ   σ σ dV  
V

V

σ   ε  q  u dV   tˆ  ud  0
σ T

u

T

T



(1)

Tanımlanan problem için fonksiyonelin tam varyasyonu (1) denklemine göre aşağıdaki gibi
elde edilir [7].
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N xx  N yy   N xx d


Eh

N xy 


2
1
  N xy d
 v, y  12  w, y    N yy  N xx   N yy d   u, y  v, x  w, x w, y 




Eh
Gh







12
12
  x, x  3  M xx  M yy   M xx d    y , y  3  M yy  M xx   M yy d




Eh
Eh




12M xy


  M xy d    w, x   x  6Qxz   Qxz d
  x, y   y , x 
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Gh 
5Gh 


  w, y   y  6Qyz / (5Gh)  Qyz d    N xx u, x  N xy u, y  d    N xy v, x  N yy v, y  d





  N xx w, x  N xy w, y  Qxz  w, x   N xy w, x  N yy w, y  Qyz  w, y  d





  kw w  G f w, x w, x  G f w, y w, y  d    M xx x, x  M xy x , y  Qxz x  d

  HR   u, x  12  w, x  
2





  M xy y , x  M yy y , y  Qyz y  d    wqz d   tˆj u j d  0



Üretilen fonksiyonel karışık yapıda olup hem yer değiştirme hem de kuvvet tipindeki bölge
değişkenlerini içinde barındıran sonlu eleman denklemlerini üretir. Doğrusal olmayan terimler
içeren bu denklemlerin cebrik denklem çözümüne dönüşebilmesi için doğrusallaştırılması
gerekir. Artımsal formülasyon [8] kullanarak doğrusallaştırılan sonlu eleman denklemleri
Newton Raphson ardışık yaklaşım şemasına göre aşağıdaki gibi çözülebilir.




(K  K

nl ( i1)



)X

(i )







 F  K (i1) ; X(i )  X( i1)  X (i )

(2)

Denklemde ardışık yaklaşım adımı (i ) indisi ile gösterilmektedir. Yönteme göre her bir hesap




adımında dış yük vektörü F ile düzeltme vektörü (iç kuvvet vektörü) K i değer olarak
birbirine yaklaşmakta ve aralarındaki fark belli bir karşılaştırma değerinin altına düştüğünde
ardışık çözüm durdurulmakta ve sonuçlar elde edilmektedir.
SAYISAL SONUÇLAR
Doğrulama Örneği: Pasternak Zeminine Oturan Daire Plakta Büyük Çökme Analizi
Karşılaştırma örneği olarak [9] de verilmiş olan düzgün yayılı yükleme altındaki ince daire
plak ( h / r  0.01 ) örneği seçilmiştir. Ankastre mesnetli plak izotrop Pasternak zeminine
oturmaktadır. Boyutsuz Winkler zemin parametresi k  5 ve yine boyutsuz zemin kayma
parametresi G  2 ’dir. Dörtgen elemanların kullanıldığı sonlu eleman çözümünde 48, 192,
768 eleman sayıları için çözüm yapılmış ve yakınsama gözlemlenmiştir. Daire plağın orta
nokta çökmesinin dış yüke bağlı olarak değişimi Şekil 1 de sunulmuştur. Gevşek eleman
ağında (48 eleman) bile doğrusal olmayan davranışın oldukça iyi yansıtıldığı görülmektedir.
Dış yükün büyümesiyle birlikte daha sık bir eleman ağına ihtiyaç duyulmaktadır.
Parametrelerin boyutsuzlaştırılması aşağıda ifade edilmektedir.
w  w / h, G  Gr 2 / ( Eh3 ),

q  qr 4 / ( Eh 4 ),

k  kr 4 / ( Eh3 ),

(3)
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Dumir [9]
48 eleman
192 eleman
768 eleman

Şekil 1. İnce daire plakta orta nokta çökmesi.
Plak Kalınlığının Davranışa Etkisinin Çeşitli Geometrilerde İncelenmesi
Bu örnekte çeşitli geometrilerdeki plakların (daire, kare, elips ( a / b  2 ) ve dikdörtgen
( a / b  2 )) farklı kalınlık oranları değerleri için ( h / b  0.01,0.1, 0.25 ) plak davranışı
incelenmiştir. Düzgün yayılı yük altındaki ve k  5 ve G f  2 boyutsuz zemin parametreli
zemine yaslanan ve ankastre mesnetlenmiş plaklarda dış yüke bağlı olarak plak orta
noktasının çökme değeri boyutsuz parametrelerle Şekil 1’de sunulmuştur. Sunulan grafikten
çıkarılabilecek bazı yorumlar şunlardır. Çökme parametreleri, daire geometrisinden elips
geometrisine doğru geçme durumunda, kare geometrisinden dikdörtgen geometrisine geçme
durumundan daha çok etkilenmektedir. Kare ve dikdörtgen geometrilerdeki plaklarda
hesaplanan çökme parametrelerinin kalınlık değişimine karşı duyarlılığı, daire ve eliptik
plakların çökme parametrelerinin plak kalınlığındaki değişime duyarlılığından daha fazladır.
Artan yük parametresi için; h / b  0.01 h / b  0.1’e değişim oranı büyürken,
h / b  0.1h/b=0.1’den h / b  0.25 ’e küçülmektedir.

Şekil 2. Çeşitli geometrilerde ve farklı kalınlıkta plaklarda orta nokta çökmesi.
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Farklı Zemin Parametrelerinin ve Plak Kalınlık Oranının Plak Davranışına Etkisi
Bu örnek kapsamında ankastre mesnetlenmiş ve düzgün yayılı yüke maruz daire ve elips
( a  2b ) şeklindeki plaklar ele alınmış ve zemin parametrelerinin büyük çökme davranışına
etkisi incelenmiştir. Farklı zemin parametreleri için problem ele alınmıştır: (k , G )  (10, 0) ,

(k , G )  (20, 0) . Böylece hem zemin Winkler yay sabitinin, hem de zemin kayma modülünün
etkii incelenebilmiştir. Düzgün yayılı yükün artışıyla birlikte oluşan plak orta noktası çökme
değerleri Şekil 3’de sunulmuştur.

Şekil 3. Farklı zemin parametrelerinde ve çeşitli plak kalınlık oranları için plak orta nokta
çökmeleri.
Şekil 3’den görüldüğü gibi zemin parametrelerinde meydana gelen artış, çökme
parametrelerinde azalmaya sebep olmaktadır. Daire plak çökme değerleri, elips plak çökme
değerleri ile karşılaştırıldığında Winkler parametresindeki değişimden daha çok
etkilenmektedir. Bununla birlikte, eliptik plak çökme parametreleri, daire plak çökme
parametreleri ile karşılaştırıldığında zemin kayma modülündeki değişimden daha çok
etkilenmektedir. Hem daire hem de eliptik plak; kalınlık oranı arttıkça Winkler
parametresinden daha çok etkilenirken zemin kayma parametresinden daha az
etkilenmektedirler.
SONUÇLAR
Bu çalışmada elastik zemin ile etkileşen nispeten kalın plakların büyük çökme analizi karışık
sonlu eleman yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Mindlin plak kuramı ve von Kármán şekil
değiştirme varsayımları ile Pasternak elastik zemin modeli bir araya getirilerek problemin
yönetici denklemleri tanımlanmıştır. Hellinger-Reissner prensibi kullanılarak sistem
fonksiyonelinin tam varyasyoneli karışık yapıda elde edilmiştir. Doğrusal olmayan sonlu
eleman denklemleri artımsal formülasyonla doğrusallaştırılırken teğet sistem matrisi ile
birlikte iç kuvvet veya düzeltme terimleri de elde edilmiştir. Sonlu eleman denklem sistemi
üretilirken bölge değişkenleri doğrusal olarak eleman bölgesinde interpole edilmiş, dört
düğüm noktalı dörtgen izoparametrik elemanlar üzerinden hesaplar yürütülmüştür. NewtonRaphson ardışık yaklaşım algoritması ile denklem sistemi çözülmüş ve sayısal sonuçlar
üretilmiştir. Doğrulama ve yakınsama örneği sunulmuş ve önerilen yöntemin düzgün bir
yakınsama ile literatürdeki mevcut sonuçlarla uyumlu sonuçlar ürettiği gözlenmiştir. Karışık
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sonlu eleman formülasyonu kayma kilitlenmesi problemini de kendiliğinden aşmaktadır. Son
olarak bazı parametrik çözümler yapılmış ve plak kalınlık oranının, zemin parametrelerinin ve
plak geometrisinin büyük çökme davranışındaki etkileri incelenerek yorumlanmıştır.
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ABSTRACT
This study is concerned with the dynamic response of Mindlin plates resting on an Pasternak
foundation and simultaneously interacting partially with a quiescent fluid field. Platefoundation interaction is simulated in the framework of a mixed finite element by employing
the Gâteaux differential. Consistent mass matrix formulation is used by considering the rotary
inertia. Fluid-structure interaction analysis is carried out by the boundary element method. It
is assumed that the plate – elastic foundation system vibrates in its in vacuo eigenmodes when
it is in contact with fluid, and that each mode gives rise to a corresponding surface pressure
distribution on the wetted surface of the structure. The fluid free-surface effects are neglected
by imposing the high-frequency limit condition. The fluid-structure interaction forces are
calculated in terms of the generalized hydrodynamic added mass coefficients that represent
the inertial effect of the fluid. The methodology is verified, and the influence of foundation
and fluid interaction on the dynamic behavior of the Mindlin plate is studied through
parametric investigations.
ÖZET
Bu çalışmada Pasternak zeminine oturan ve aynı zamanda durağan bir akışkan alanıyla
kısmen temas eden Mindlin plaklarının dinamik davranışı incelenmiştir. Gâteaux türevinden
yararlanılarak plak-zemin etkileşimi karışık sonlu eleman yöntemi ile ele alınmış, yayılı kütle
matrisinde plak dönel eylemsizlikleri de gözetilmiştir. Akışkan-yapı etkileşimi içinse sınır
eleman yönteminden yararlanılmıştır. Uygulanan kabuller, plak-zemin sisteminin akışkanla
temas sırasında kendi doğal modlarında titreştiği ve her bir elastik moda karşılık plak ıslak
yüzeyi üzerinde bir basınç dağılımının oluştuğu şeklindedir. Akışkan serbest yüzey etkileri
sonsuz-frekans kabulü altında ihmal edilmiştir. Ortaya çıkan etkileşim kuvvetleri akışkan
eylemsizlik etkisini temsil eden genelleştirilmiş ek su kütlesi formundadır. Sunulan çözüm
yaklaşımı örneklerle test edilmiş, zemin varlığının ve akışkan etkileşiminin Mindlin plağının
dinamik davranışına olan etkileri parametrik olarak ayrıca incelenmiştir.
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GİRİŞ
Mühendislik yapılarında sıklıkla düzlem taşıyıcı sistemler olarak kullanılan plak elemanların
dinamik davranışları, zemin veya akışkan gibi ortamların varlığı halinde önemli değişimler
gösterir [1]. Bu sebeple zemin ve/veya akışkan ile etkileşen plak sistemlerin dinamik
davranışının anlaşılması mühendislik tasarımı açısından önem taşımaktadır. Pasternak elastik
zemini- Kirchoff plağı dinamik etkileşiminde öncü sonlu eleman çözümü Omurtag ve diğ. [2]
tarafından yapılmıştır. Zhou ve diğ. [3] küçük şekil değiştirme ve doğrusal üç boyutlu
elastisite teorisine göre Pasternak zemini ile etkileşen plakların serbest titreşimini incelemiştir.
Eratli ve Akoz [4] Reissner plağı-zemin etkileşimde dönel eylemsizliği göz ardı ederek
serbest titreşim problemini incelemişlerdir. Akışkan ve plak etkileşim problemi de birçok
çalışmanın konusu olmuştur. Ergin ve Uğurlu [5] akışkana kısmen daldırılmış dikdörtgen
plağın serbest titreşim davranışını sınır eleman yöntemi ile ele almıştır. Jeong ve diğ. [6]
sınırlandırılmış bir hacim içindeki akışkanla etkileşen çift dairesel plaktan oluşmuş sistemin
frekans ve mod şekillerini elde etmek için Fourier seri açılımını kullanmıştır. Plak-zemin ve
plak-akışkan problemleri ayrı ayrı birçok kez incelenmiş olmasına rağmen plak-zeminakışkan etkileşimi az sayıda çalışmaya konu olmuştur. Uğurlu ve diğ. [7] bir tarafında izotrop
Pasternak zeminine dayalı diğer tarafı akışkan ile temas eden Kirchhoff plağının dinamik
davranışını karışık sonlu eleman ve sınır eleman yöntemlerini bir arada kullanarak
incelemişlerdir. Hashemi ve diğ. [8] Ritz yöntemini kullanarak, dikey duran ve bir yüzünden
Pasternak zemini diğer yüzünden akışkanla temas eden Mindlin plağının (Şekil 1) serbest
titreşim davranışını analiz etmişlerdir. Bu çalışmada Mindlin plağının dinamik
karakteristikleri – doğal frekanslar ve karşılık gelen mod şekilleri, kısmi akışkan ortamı ve
Pasternak zeminiyle etkileşim [9] durumları için incelenmiştir. İzotrop Pasternak zemin
modeli ilave bir zemin parametresiyle modifiye edilecek ortotrop davranışı sergileyecek
şekilde ele alınmıştır. Gâteaux diferansiyeli kullanılarak karışık yapıda plak-zemin etkileşim
formulasyonu elde edilmiştir. Akışkan etkileşimini belirlemek üzere sınır eleman yöntemi
kullanılmıştır.

Şekil 1. Zeminle ve kısmen akışkan alanıyla etkileşim içindeki dikdörtgen plak.
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FORMÜLASYON
Plak-zemin etkileşimi karışık sonlu eleman formülasyonu
Plak yer değiştirme alanı bir yanal yer değiştirme ( u3 ) ve iki eksen etrafındaki kesit dönmeleri
( Ω1 , Ω2 ) ile tanımlanmaktadır. Plak global koordinat takımı ( x1 , x2 ) ile plak kesitindeki
gerilme bileşkeleri olarak iki eğilme momenti (K, M ), bir burulma (T) momenti ve iki kesme
kuvveti (F, H) için pozitif yönler Şekil 2’de görülmektedir.
x3 , u3
H

F

M
x2

T
K

T
x1

Şekil 2. Mindlin plağı gerilme bileşkeleri pozitif yönleri.
Pasternak zemini için, k Winkler yay sabiti ve G f zemin kayma sabiti olmak üzere zemin ve
plak arasında oluşacak kuvvet yoğunluğu p  ku3  G f u3,11  u3,22  olur. Bu durumda yapızemin sisteminin denge denklemleri,
F,1  H ,2   h 2u3  ku3  G f  u3,11  u3,22   0
K ,1  T,2  F 

1
 h3 2 1  0
12




1
M ,2  T,1  H   h3 2 2  0 
12


;

şeklindedir. Burada,  plak doğal frekansını ve  plak kütle yoğunluğunu temsil etmektedir.
İzotrop Mindlin plağı-zemin etkileşimi için fonksiyonel aşağıdaki gibi elde edilir [10].
1
1
 h3   2  1 , 1     h3   2   2 ,  2    F , u3,1    H , u3,2 

24
24
3
3
  F , 1    H ,  2  
F, F  
 H , H    M ,2 ,  2   T,1 ,  2    K,1 , 1   T,2 , 1 
5Gh
5Gh
6
12
6
6
1
 3  K , K   3  M , K   3  M , M   3 T , T   k u3 , u3   12 G f u3,1 , u3,1   12 G f u3,2 , u3,2 
Eh
Eh
Eh
Gh
2
  u , ( Fˆ  Hˆ )   , ( K  Kˆ )   , (T  Tˆ )   , ( M  Mˆ )   , (T  Tˆ )
I ( y )   12   h   2 u3 , u3  





3

1

 

1





2

 





2



 
   M  T  , uˆ 
, u   G uˆ , u 

p





  Kˆ ,1  Tˆ,2  Mˆ ,2  Tˆ,1 , u3    K  Kˆ  T  Tˆ , u3,1    M  Mˆ  T  Tˆ , u3,2 

 
 




  K ,1  T,2    M ,2  T,1  ,  u3  uˆ3     K  T  , uˆ3,1





 G f u3,1 , (u3  uˆ3 )   G f u3,2 , (u3  uˆ3 )   G f uˆ3,1
F

3,2

3
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3,2
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P
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Sonlu elemen ayrıklaştırması
Elde edilen fonksiyonelin birinci varyasyonu alınarak sekiz bilinmeyen içeren sonlu eleman
denklemleri elde edilir. Karışık yapıdaki bu denklemlerden özdeğer problemine geçebilmek
için sistem sonlu eleman matrisine bir indirgeme işlemi uygulanır ve gerilme bileşkesi
tipindeki bilinmeyenler denklemden uzaklaştırılır. Dönel eylemsizlik etkileri yayılı kütle
matrisinde hesaba katılmıştır. Plak bölgesi 4 düğüm noktalı dörtgen elemanlar kullanılarak
ayrıklaştırılmış, integraller izoparametrik elemanlar üzerinde 2  2 Gauss şeması kullanılarak
sayısal olarak hesaplanmıştır.Karışık sonlu eleman metodu uygulanarak, plak-zemin
sisteminin serbest titreşimleri aşağıdaki özdeğer problemi ile tanımlanabilir:

  k11 k12 
 0 0    f  0 
 2 


      ,
 0 m    w  0 
 k 21 k 22 
İfadedeki kuvvet tipi büyüklüklerle ilgili terimlerin elenmesiyle, özdeğer problemi kondense
2

edilmiş sistem matrisi üzerinden  m  k  w  0 ifadesiyle yürütülür.

Akışkan formülasyonu
Viskoz olmayan, sıkıştırılamaz v irrotasyonel bir akışkan alanı için hız vektörü, Φ hız
potansiyel fonksiyonunun gradyeni ile v ( x, t )   ( x, t ) olarak verilebilir. Burada, x = (x, y,
z)T konum vektörü ve t zamanı simgelemektedir. Hız potansiyeli akışkan alanında 2  0
Laplace denklemini sağlar. Bir yapının genel hareketi doğal modlarındaki yerdeğiştirmelerin
toplamı şeklinde tanımlanabilir:
nm

q(x, t )   u r (x) pr (t )

(1)

r 1

Burada, q yapının hareketini, u r serbest titreşim probleminin çözümünden elde edilen doğal
mod şekillerini, pr her bir doğal modun toplam harekete olan katkısını belirleyen asal
koordinat bileşenlerini ve nm analizde dikkate alınan toplam mod sayısını göstermektedir. 
frekansı ile titreşen bir yapı için r. doğal moda karşılık gelen asal koordinat bileşeni
pr (t )  p r eit

(2)

olarak verilebilir. Burada p r , r. asal koordinatın büyüklüğüdür. Bir yapıyla etkileşim içindeki
akışkan alanı için hız potansiyel fonksiyonu da (2) ifadesine benzer bir seri formu ile
tanımlanabilir:
nm

Φ(x, t )  i  r (x) pr (t )

(3)

r 1
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Burada r , r. doğal modun akışkan ortamında neden olduğu hareketlenmeleri tanımlayan hız
potansiyelinin uzamsal dağılımını ifade eder. Plak-akışkan sisteminin hareketi sırasında plakakışkan arayüzeyi (plak ıslak yüzeyi) üzerinde uygulanan kinematik sınır şartı, akışkan ve
plağın ıslak yüzeye normal olan hızlarının eşit olduğunu ifade eder. r. titreşim modu için bu
eşitlik (1) ve (3) ifadelerinden

r n  ur . n

(4)

şeklindedir. Burada, n yüzey normali, u r ise plak yüzeyinin r. mod için yer değiştirmesidir.
Plak yerdeğiştirmeleri (doğal mod şekilleri) önceki kısımda anlatılan karışık sonlu eleman
çözümüne dayalı özdeğer probleminin çözümüyle belirlenmektedir. (4) sınır şartına ek olarak,
akışkan problemi için yüksek frekans kabulü ile serbest yüzey dalgası etkileri ihmal edilmiş,
serbest yüzey üzerinde hız potansiyeli için aşağıdaki şart uygulanır.

r  0

(5)

Akışkan potansiyel fonksiyonunun sayısal olarak elde edilmesi

 akışkan hız potansiyeli için Laplace denklemi ve (4), (5) sınır şartları ile tanımlanan sınır
değer problemi,
c( X)  ( X)    * ( x, X) q ( x)  q* ( x, X)  ( x)  dS

(6)

SW

sınır integral denklemi ile ifade edilebilir. Burada  * (x, X) üç boyutlu homojen uzay için
Laplace denkleminin temel çözümüne, X = (X, Y, Z) ve x sırasıyla, plak ıslak yüzeyi Sw
üzerinde alınan kaynak ve alan noktalarına, q    /  n normal akışa ve serbest terim c ( X)
 ( X) ’in potansiyel alan içinde kalan kısmının oranına karşılık gelmektedir. Üç boyutlu genel
bir geometri için (6) denkleminin çözümü, ıslak yüzeyin elemanlara bölünerek
ayrıklaştırılmasını gerektirir. i. sınır eleman üzerinde potansiyel ve akış dağılımları,  i ve q i ,
eleman düğüm noktalarındaki değerleri cinsinden,
i

ni

ni

i

   Nijij , q   Nij qij ,
j 1

j 1

ile verilebilir. Burada, ni sınır elemandaki toplam düğüm noktası sayısını, ij ve qij elemanın
j. düğüm noktası için sırasıyla potansiyel ve akış değerlerini, N ij ise ilgili şekil
fonksiyonlarını tarif etmektedir. Bu çalışmada lineer şekil fonksiyonları ve dört düğüm
noktalı dörtgen sınır elemanlar kullanılmıştır. Ayrıklaştırma sonucu (6) denklemi aşağıdaki
formda verilebilir:
np

np

ni

ni

ck k( m )    (ij( m )  N ij q *dS )    (u ij( m ) . n ij  N ij *dS ) , k  1,..., nn , m  1,..., nm
i 1 j 1

Si

i 1 j 1

Si
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Burada, nn ve np sırasıyla ayrıklaştırmada kullanılan düğüm noktası ve sınır eleman sayılarını,
nm analizde dikkate alınan doğal mod sayısını, Si, i. sınır elemanın alanını, nij i. sınır elemanın
j. düğüm noktasındaki yüzey normalini,k k. düğüm noktasının potansiyel değerini, uij i. sınır
elemanın j. düğüm noktasının yerdeğiştirmesini, m ise ilgili mod numarasını temsil
etmektedir. Bernoulli denkleminde ikinci mertebe terimlerin ihmal edilmesiyle, yapı
üzerindeki dinamik akışkan basıncı,
P (x, t )    f  t ,

(7)

ile verilebilir. Burada, ρf akışkan yoğunluğudur. (2) ve (3) ifadeleri (7)’ye yerleştirildiğinde r.
titreşim modundan kaynaklanan basınç Pr (x, t )   f  2r (x) p r eit şeklinde hesaplanır. Yapının
r. titreşim modu ile ilişkili genelleştirilmiş yapı-akışkan etkileşim kuvvetinin k. bileşeni, ıslak
yüzeye etkiyen basıncın toplamı cinsinden aşağıdaki gibi yazılır,
Z kr   Pr ( x, t ) u k . n dS   2 p r eit  f  r u k . n dS
SW

SW

Genelleştirilmiş

ek

su

kütlesi

Akr,

Akr   f  r u k . n dS ,

şeklinde

tanımlanarak,

SW

genelleştirilmiş yapı-akışkan etkileşim kuvvet bileşeni
p r (t )
Zkr, Z kr (t )  Akr 2 p r eit   Akr 

ile ifade edilir. Plak-akışkan sisteminin hareketi, sönüm kuvvetleri ihmal edilerek,
  2  M  A   K  p  0

(8)

şeklinde verilebilir. Burada, A sonsuz frekans kabulü altında genelleştirilmiş ek su kütlesi
matrisi, M , K ise plak genelleştirilmiş kütle ve rijitlik matrisleridir ve yayılı kütle matrisi ve
kondense sistem matrisi ile ilişkilidir: K  U T k * U , M  U T mU . Burada U sütunları doğal
titreşim modlarından oluşan modal matristir. (8) özdeğer probleminin çözümü, akışkan
alanıyla etkileşim içindeki plağın ıslak frekansları ile karşılık gelen asal koordinat vektörlerini
verir. Her ıslak frekans değeri r ’ye karşılık bir ıslak özvektör p  { p r1 ,..., p r nm } mevcuttur
ve akışkanla temas eden plağın ıslak mod şekilleri
nm

ur (x)   u j (x) p rj
j 1

ile belirlenir. uj Pasternak zeminine yaslanan Mindlin plağının doğal mod şekilleridir.
İfadeden görülebileceği gibi, akışkanla temas eden plağın ıslak titreşim modları, doğal modlar
arasındaki hidrodinamik etkileşimi tanımlayan A genelleştirilmiş ek su kütlesi sebebiyle doğal
mod şekillerinden farklıdır. A matrisinin diyagonal terimlerinin diğer terimlere oranla
ağırlığının artması ile birlikte, plak doğal ve ıslak mod şekilleri arasındaki farklılık ortadan
kalkacaktır.
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SAYISAL SONUÇLAR
Pasternak zeminine yaslı kısmen akışkan içine daldırılmış bir plağın dinamik davranışı,
önerilen çözüm yöntemiyle çeşitli parametrelere bağlı olarak incelenmiştir. Serbest titreşim
probleminden elde edilen frekans değerleri boyutsuz olarak    a 2  h / D ifadesi ile
hesaplanmıştır. Burada,  a, h ve  sırasıyla açısal frekans, plak genişliği, plak kalınlığı ve
plak kütle yoğunluğudur ve D  E h / 12 (1   ) plak eğilme rijitliğidir. Boyutsuz zemin
parametreleri, k  ka 4 / D, G  G a 2 / D ile verilmiştir.
3

f

2

f

Doğrulama örneği:
Önerilen çözüm yöntemini doğrulamak amacıyla Hashemi ve diğ. [8] tarafından çalışılan bir
plak incelenerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Basit mesnetli bir kare plak bir yüzeyinden
Pasternak zemini ile etkileşmekte, diğer yüzeyinden ise üç rijit duvar arasında kalan ve z
ekseni yönünde sonsuza giden akışkan ile temas etmektedir. Dört farklı sonlu eleman (SE)
modeli ve karşılık gelen sınır eleman (BE) modeli için sonuçlar üretilmiştir. Hesaplamalarda,
plak malzemesi-akışkan yoğunluk oranı ( /f) = 7.85 olarak alınmıştır. Çözümler sırasında
ilk 20 doğal mod hesaba katılmıştır. Plak kalınlık oranı h/b = 0.2 için tamamen kuru, yarısı
suya daldırılmış (d/b = 0.5) ve tamamen suya daldırılmış plak durumlarına ait sonuçlar Tablo
1’de verilmiştir. Hem kuru hem de ıslak durumlar için, artan eleman sayısı ile birlikte düzgün
bir yakınsama gözlemlenmiştir. Yakınsamış değerlerin Hashemi ve diğ. [8]’deki sonuçlarla
mükemmel bir uyum içinde olduğu söylenebilir. Dikdörtgen plakların mod şekilleri, plağın
boyu ve enine boyunca oluşan yarım dalga sayıları ile (m, n) tarif edilebilir. Tablo 1’de ilk
sekiz frekans değeri, ilgili mod şekilleri isimlendirilmeden sunulmuştur. Akışkan etkisi
olmayan durumlarda bazı mod şekillerinin çift olduğu bilinmektedir, örneğin (1,2) ve (2,1)
çifti gibi. Bu durum akışkanla etkileşim halinde değişebilmektedir: özellikle kısmen akışkana
daldırılmış plakta, hidrodinamik etkileşim sebebiyle mod çiftleri artık gözlenmez. Tablodan
görülebileceği gibi, plağın akışkana daldırılma miktarı arttıkça, ek su kütlesi de artmakta ve
frekans değerleri azalmaktadır. Bu sebeple, hesaplanan en küçük frekans değerleri tamamen
akışkana daldırılmış durum içindir. Ayrıca, akışkan etkisiyle frekanslarda meydana gelen
azalmanın küçük modlarda büyük modlara kıyasla daha az olduğu söylenebilir.
Akışkanla dolu silindirik tank tabanında dairesel plak:
Çözüm yönteminin uygulama alanlarının genişliğini göstermek maksadıyla zemine oturan bir
akışkan depolama tankı problemi incelenmiştir. Silindirik tankın rijit olduğu kabul edilmiş ve
zemine oturan dairesel taban plağı çevresi boyunca ankastre bağlı alınmıştır (Şekil 3). Plak
kalınlık oranı h/r = 0.1, boyutsuz zemin parametreleri k  100, G f  10 olarak seçilmiştir. İlk
örnekten farklı olarak, plak yoğunluğunun akışkan yoğunluğuna oranı  /f = 2.4 alınmıştır.
Üç farklı su derinlik oranı d/r = 0, 0.3, 0.6, ve dört farklı sonlu eleman/sınır eleman ağ modeli
için plak boyutsuz frekans değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. Dairesel plak için sırasıyla 108,
192, 300 and 432 sayılarında dörtgen eleman kullanılmış, ıslak yüzeyler üzerinde de sonlu
eleman modeline ve tankın doluluk oranına bağlı olarak sınır elemanların dağıtımı yapılmıştır.
Mod şekilleri, oluşan nodal çap ve daire sayıları (i, j ) ile tanımlanmıştır. Tablo 2’de
görüldüğü gibi, bütün durumlarda yakınsama düzgün bir şekilde sağlanmıştır.
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Tablo 1. Kısmen akışkana daldırılmış, izotrop Pasternak zeminine ( k  100, G f  10 ) oturan
basit mesnetli kare plak için frekans değerlerinde yakınsama.

0

0.5

1

64 SE

100 SE

144 SE

196 SE

Hashemi ve diğ. [8]

%

24.32

24.30

24.29

24.29

24.27

0.1

44.95

44.92

44.90

44.88

44.82

0.1

44.95

44.92

44.90

44.88

44.82

0.1

62.29

62.28

62.25

62.23

62.15

0.1

72.14

72.48

72.54

72.54

72.42

0.2

72.14

72.48

72.54

72.54

72.42

0.2

86.13

86.46

86.52

86.53

86.40

0.1

86.13

86.46

86.52

86.53

86.40

0.1

96 BE

150 BE

192 BE

266 BE

-

%

23.76

23.74

23.72

23.71

-

-

43.52

43.50

43.50

43.48

-

-

44.18

44.15

44.11

44.10

-

-

60.85

60.90

60.87

60.85

-

-

70.65

70.99

71.06

71.06

-

-

71.15

71.51

71.57

71.58

-

-

84.60

85.02

85.09

85.12

-

-

84.83

85.14

85.23

85.24

-

-

208 BE

310 BE

432 BE

574 BE

21.64

21.62

21.60

21.60

21.51

0.4

42.38

42.39

42.37

42.35

42.26

0.2

42.40

42.40

42.42

42.40

42.34

0.2

59.66

59.71

59.74

59.72

59.66

0.1

68.85

69.27

69.37

69.40

69.24

0.2

69.45

69.88

69.98

70.03

69.97

0.1

83.14

83.62

83.73

83.75

83.70

0.1

83.21

83.69

83.82

83.89

83.84

0.1

%

Akışkanla dolu silindirik kabın tabanını teşkil eden Pasternak zeminine oturmuş dairesel
ankastre bağlı plak için boyutsuz doğal frekans değerleri Şekil 4’de taşıyıcı kabın akışkanla
doluluk oranına bağlı olarak verilmiştir. Çift elde edilen eksenel simetrik olmayan modlar için
tek bir frekans değeri sunulmuştur. Tankın doluluk oranının artması paralelinde ek su kütlesi
değerleri büyüyerek plak frekans değerlerini azaltmaktadır. Bu örnekte, akışkan ile plağın
teması tüm yüzey üzerinde gerçekleştiğinden, doğal modlar arası hidrodinamik etkileşim
önceki örneğe kıyasla daha küçük mertebelerdedir ve genel olarak plağın doğal mod şekilleri
akışkan etkisi altında da korunmaktadır.
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SONUÇLAR
Bu çalışmada, akışkanla etkileşim halinde olan ve bir yandan da Pasternak zeminine yaslanan
plakların dinamik davranışını incelemek amacıyla sayısal bir çözüm yöntemi sunulmuştur.
Gâteaux diferansiyeli ve potansiyel operatör koşulu kullanılarak Mindlin plağı ve Pasternak
zemininin etkileşimi için karışık sonlu elemanlar yöntemine uygun bir fonksiyonel
üretilmiştir. Akışkan varlığının plak dinamik davranışına olan etkisinin belirlenmesi için,
akışkan hareketini tanımlayan sınır değer problemi bir sınır integral denkleme dönüştürülmüş
ve sınır eleman yöntemiyle sayısal bir çözüm yoluna gidilmiştir. Uygulama olarak iki ayrı
plak problemi incelenmiştir: kısmen akışkana daldırılmış ve bir yüzünden izotrop Pasternak
zeminine yaslanan dikdörtgen bir plak ve akışkanla dolu rijit silindirik tankın ankastre bağlı
dairesel taban plağı. Dikdörtgen plak probleminde sunulan sayısal yönteme ait sonuçlar
literatürdeki karşılıklarıyla doğrulanmış, çözüm yönteminin yakınsaklık göstergeleri ile
akışkan derinliğinin ve zemin parametrelerinin dinamik karakteristiklere olan etkileri
incelenmiştir.

Şekil 3 Elastik zemine oturan rijit silindirik akışkan taşıyıcı tankın taban plağı.

k  100, G f  50

k  200, G f  10

k  200, G f  50

Şekil 4 Akışkan dolu rijit dairesel silindirik tankın Pasternak zeminine oturan ankastre bağlı
taban plağı için, tank doluluk oranına göre boyutsuz frekans değerlerinin değişimi.
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Tablo 2 Akışkan taşıyan silindirik tank tabanında, Pasternak zeminine oturan ankastre daire
plağın boyutsuz frekans değerlerinin yakınsaması
d/r = 0

d/r= 0.3

d/r= 0.6

108 SE 192 SE 300 SE 432 SE

156 BE 288 BE 460 BE 672 BE

228 BE 384 BE 620 BE 864 BE

i,j
0,0

10.53

10.47

10.45

10.44

7.28

7.25

7.24

7.24

6.25

6.21

6.21

6.21

1,0

20.93

20.83

20.76

20.74

15.03

15.01

14.98

14.99

13.83

13.79

13.75

13.76

1,0

20.93

20.83

20.76

20.74

15.04

15.01

14.98

14.99

13.85

13.79

13.75

13.76

2,0

32.94

33.03

33.01

32.98

24.53

24.70

24.73

24.77

23.59

23.71

23.73

23.76

2,0

33.18

33.18

33.02

33.00

24.76

24.87

24.77

24.81

23.82

23.88

23.77

23.80

0,1

36.35

37.09

37.32

37.32

27.41

28.03

28.13

28.16

26.05

26.53

26.58

26.60

3,0

45.66

46.97

46.90

46.91

35.27

36.34

36.36

36.41

34.71

35.67

35.67

35.71

3,0

45.66

46.97

46.90

46.91

35.27

36.35

36.36

36.41

34.71

35.67

35.67

35.71

1,1

-

54.86

55.00

55.18

-

42.85

42.95

43.00

-

41.64

41.71

41.75

1,1

-

54.86

55.00

55.18

-

42.86

42.95

43.00

-

41.65

41.71

41.75
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500 kW RÜZGAR TÜRBİNİ İÇİN ANA ŞAFT TASARIMI VE ANALİZİ
Zahit Mecitoğlu, Vedat Z. Doğan, Halit S. Türkmen, İbrahim Enes Şahin,
Zafer Can Çınar, Aykut Ceyhan, Deniz Kavrar, Gökay Simitçioğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT
In this paper, the main shaft which is one of the important structural parts for a 500 kW wind
turbine has been designed. The fatigue criteria has been based on sizing the main shaft. The
main shafts critic desing loads have been calculated by empirical formulas which are on the
literatures. Oscillation moments of the torque and the flexural moments which is created by
wind share, and effect of tower, etc. have been envisaged for analytical and numerical studies.
In this study, the main shaft has been designed for infinite life using with ASME Elliptic
criteria. There are two critic areas which are supported and connected to the gear box. In
addition Iternational Electrotechnical Commision (IEC) 64100-1 standards have been based
on the critic design load cases. The main shaft and the fasteners are modeled using the finite
element method. The finite element model of the shaft is designed using with SOLID185
elements. Its static analysis have been achieved with using ANSYS 14.5 software. Also a
comparison of two different approximations have been mentioned in this paper. The values of
analitic and numerical of deplacement and stress are compared each.
ÖZET
Bu çalışmada, 500 kW güç üreten bir rüzgar türbinin ana şaftının tasarımı ve yapısal analizleri
yapılmıştır. Ana şaftın boyutlandırılmasında yorulma kriterlerinin esas alınması
gerekmektedir. Ana şaftın yorulmaya ait yük durumu ise literatürde bulunan ampirik
formüller kullanılarak hesaplanmıştır. Yorulma analizlerinde şaftı çevrimsel yüklerle zorlayan
rotor ağırlığının yanında rüzgar kesmesi ve kule blokaj etkisi vb. sebeplerle ortaya çıkan
değişken eğilme momenti ve tork değerleri de hesaba katılmıştır. Ana şaftın kritik
kesitlerindeki çap hesabı, ASME Eliptik yorulma kriteri kullanılarak sonsuz ömre göre
yapılmıştır. Ana şaftın tasarımındaki kritik bölgeler şaftın yataklandığı bölge ve şaftın dişli
kutusuna bağlandığı bölgedir. Ayrıca, kontrol amaçlı olarak Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu’nun (International Electrotechnical Commision) yayınlamış olduğu IEC 64100-1
standardında belirtilen yükleme şartları için ana şaftın statik analizleri ANSYS 14.5 sonlu
elemanlar yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şaftın sonlu eleman modeli SOLID185
elemanlar kullanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca, ana şaft - göbek bağlantı elemanlarının
analizi de bu çalışma kapsamında yapılmıştır. Sayısal ve analitik yöntemler kullanılarak elde
edilen deformasyon ve gerilme sonuçları karşılaştırılmış ve iyi bir uyum olduğu görülmüştür.
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1. GİRİŞ
2011 yılının ilk yarısının başlarında TÜBİTAK desteği (1007 projesi) ile Sabancı
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TÜBİTAK - MAM, TUSAŞ ve İstanbul
Ulaşım A.Ş. bir araya gelerek ülkemizde rüzgar enerjisi ile ilgili büyük bütçeli bir araştırma
ve geliştirme projesi olan Milli Rüzgar Enerjisi Sistemi ve Prototip Üretimi (MİLRES)
projesini başlatmışlardır. Bu kapsamda İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi (UUBF)
tarafından, MİLRES projesinin Güç Aktarım Sistemi Tasarımı ve İmalatı iş paketi
yüklenilmiştir.
Ana şaft, rotordaki gücü dişli kutusuna aktaran bir rüzgar türbinindeki en önemli yapısal
elemanıdır. Rotorun ve göbeğin ağırlığını taşır. Sisteme gelen salınım moment değerleri
sayesinde yorulmaya maruz kalır. Bu ağırlık ve salınım moment yüklerini sistemin sorunsuz
ve güvenilir taşıması açısından ana şaft tasarımı çok önemlidir.
Burton, Sharpe, Jenkins ve Bossanyi’nin yazdığı “Rüzgar Enerjisi Elkitabı”nda şafta gelecek
yükler irdelenmiş ve örneklendirilmiştir [1]. Jha’nın “Rüzgar Türbini Teknolojisi” adlı
kitabında ana şaft ve kaplinler hakkında bilgi ve uygulama örnekleri verilmiştir [2]. Spera’nın
“Rüzgar Türbini Mühendisliğinde Rüzgar Türbini Teknoloji Temel Kavramları” adlı
kitabında rotor (göbek+palalar) üzerine gelecek tork genliği ve eğilme momenti değişimleri
ampirik bağlantılarla ifade edilmiş ve örneklendirilmiştir [3].
Kong, Kim, Han ve Sugiyama 2006 yılında belirli kabullerle Spera’nın ampirik bağlantılarını
kullanarak orta ölçekli bir rüzgar türbini palalarının yorulma ömürlerini hesaplamışlardır.
Sonlu elemanlar metoduyla gerçekleştirmiş oldukları statik ve dinamik analizlerin, analitik
sonuçlar ile tam bir uyum içerisinde olduğunu belirlemişlerdir [4]. “Rüzgar Türbinleri
Tasarımı El Kitabı”nda genel hatlarıyla bir rüzgar türbinin alt sistemleri tasarımı hakkında
belli değerlere göre küçük ölçekli uygulamalar yapılmıştır [5]. IEC 64100-1 standartında
rüzgar türbinleri ana şaft tasarımı yapılırken hesaplarda güvenlik katsayısının 1,2’nin altına
düşülmemesi gerektiği belirtilmiştir [6] ve bu çalışmada türbin prototip üretimi olacağından
dolayı; daha güvenli bölgede kalmak için 2 alınmıştır. Cemal Eyyubov’un “Çelik Yapılar 1.
Cilt” kitabında bağlantı elemanların (cıvataların) seçimi ve uygulaması ile ilgili tasarım
örnekleri gösterilmiştir [7]. Hau’nun yazdığı “Rüzgar Türbinleri Temel İlkeleri, Teknolojisi,
Uygulamaları ve Ekonomisi” adlı kitabında rotor aerodinamiği, yük durumları ve rüzgar
türbinlerinin gereksinimi konuları irdelenmiş ve örneklendirilmiştir. [8]
Bu projede; ana şaft, hızlı şaft, sökme-takma askı kemeri tasarımlarını; ana şaftın göbek ve
dişli kutusuna bağlantı hesaplarını; rulman, yatak ve kaplinlerin hesaplanmasını ve seçimlerini
kapsamaktadır. Bu çalışmada ise ana şaft tasarımı ve analizleri ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Kritik şaft çapı, tork genlikleri ve eğilme momentleri değişimi bulunarak ASME eliptik
yorulma kriteri esas alınarak sonsuz ömre göre tasarlanmıştır. Analitik ve sayısal sonuçlar
karşılaştırılarak sistemin güvenirliliği kanıtlanmıştır. Ayrıca, ana şaft-göbek bağlantısının
analitik ve sayısal sonuçları da bu çalışmada bulunmuştur.
2. ANA ŞAFT ve ANA ŞAFT-GÖBEK BAĞLANTISININ TASARIMI VE
ANALİZİ
Çalışmada öncelikle sistem isterleri göz önünde bulundurularak ana şaftın yataklanması,
uzunluğu, çeşitli kısımlarının çapları, göbek ve dişli kutusu ile bağlantıları belirlenmiştir.
Şaftın çapı yorulmaya göre yapılmış; statik analize göre kontrol edilmiştir. Bağlantı tasarımı
ve hesapları ise analizlerle karşılaştırılmıştır ve doğrulanmıştır.
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2.1. Şaftın Ön Tasarımı
Ana şaftın bir ana yatakla ve dişli kutusunun nasele bağlantısını sağlayan mandagözü
yataklarla mesnetlenmesi (üçlü yatak) tercih edilmiştir. Ana şaft uzunluğu mümkün mertebe
kısa tutulmuştur. Bu sayede sistemin direngenliği büyütülmüştür. Yapılan rüzgar türbinleri
örneklerinde ana şaft çapının rotor çapının yaklaşık %1’i olduğu dikkate alınarak ana şaft çapı
belirlenmiştir. Yatak ön seçimi yapılarak şaftın temel boyutları belirlenmiştir.
2.1.1.
Malzeme
Ana şaft malzemesi olarak Türkiye içi tedarik kolaylığı, işlenebilirliği ve güvenilirliği
açısından AISI 4140 çeliği seçilmiştir. Malzemenin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri
Kaynak [9]’dan alınmıştır.
2.2. Şaftın Yorulma Analizi
Ana şaftın çapının hesaplanmasında yorulma analizleri belirleyicidir. Yorulma analizlerindeki
değişken yükler temel olarak üç kaynaktan gelir:





Ağırlıktan gelen değişmeler: Şaftın dönmesi dolayısıyla rotor ve göbek ağırlığının
oluşturduğu eğilme momenti ana şaftta değişken eğilme gerilmelerine yol açar.
Rotorun dönmesi esnasında rüzgar kesmesi, kulenin blokaj etkisi gibi nedenlerle
palalardaki aerodinamik kuvvetlerin değişmesinden kaynaklanan değişken eğilme
momenti ve tork.
Rüzgardaki türbülanstan kaynaklanan kuvvet ve moment değişimleri.

İlk iki etkinin katkısı üçüncü etkininkine göre oldukça yüksek olduğundan bu çalışmada
sadece ilk iki etki hesaba katılmıştır.
2.2.1. Palalardan Ana Şafta İletilen Nominal Tork
Sistemde oluşacak kayıplar göz önüne alınarak üretilecek güç değeri 660 kW alınmıştır.
Açısal hız değeri ise TUSAŞ tarafından 29,7 rad⁄s olarak hesaplanmıştır.
=

(1)

: Nominal tork değeri
: Rotorun anma gücü
: Açısal hız
2.2.2. Ağırlık
Palaların kütlesi kanat grubundan gelen veriye göre 6000 kg’dır. Etkime noktası göbeğin
ağırlık merkezi ile çakışık kabul edilmiştir. Göbeğin kütlesi ise Göbek Tasarımı Grubu’ndan
gelen veriye göre 5500 kg’dır. Toplam kütle 11500 kg ve dolayısıyla toplam ağırlık 112,815
kN’dur. Hesaplamalarda şaft, yatak ve fren sistemi ile ilgili ağırlıklar ihmal edilmiştir. Fakat
şaftın ağırlığı analizde hesaba katılmıştır. Şaftın ağırlık merkezi flanştan itibaren 471 mm
mesafededir.
2.2.3. Tork Genlikleri
Yorulma hesaplarında kullanılacak olan tork genlikleri Spera’nın [3] elde ettiği ampirik
bağıntılar kullanılarak hesaplanmıştır. Şafta etki eden momentler Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Şafta etki eden momentler
,

=

( + 0,100 )

+ 46,8

(1 − )

(0,276 )( ⁄100)

(2)

Burada,
,

: Düzlem
üzlem içi eğilme moment değişimi
: Düzlem içi dinamik büyütme çarpanı
: Palaya gelen maksimum statik yerçekim momenti
: Uç veter çarpanı
: Hava yoğunluğu çarpanı
: Rüzgar değişkenlik çarpanı
: Kule blokaj çarpanı
:Göbek irtifasında rüzgar hızının log-normal
log
olasılık dağılımından
değeri

ötedeki hız

: Pala istasyon numarası; kanat açıklığı boyunca oran
: log-normal
normal olasılık dağılımında ortalamadan standart sapmaların sayısı
: Pala çapı
şeklindedir.
2.2.4. Eğilme Momenti
Şafta etki edecek eğilme momenti salınımları,
salınımları Spera’nın ampirik bağlantısında olduğu gibi bir
palada oluşan düzlem dışı eğilme momentinin şaft eksenindeki değerinin hesaplanmasıyla
bulunabilir [3].
,

=

sin + 432(1 + 1,47 )

( + 0,012 )

(1 − )

(0,134 )( ⁄100)

(3)

Burada,
,

: Düzlem dışı eğilme momenti
: Göbek rijitlik çarpanı
: Palaya gelen maksimum statik yerçekim momenti
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: Göbek koniklik açısı
şeklindedir.
2.2.5. Ana Şaft Boyutlandırılması
Hesaplanan yükleme değerleri ASME Eliptik yorulma kriterinde yerine konularak ana şaft
üzerinde kritik bölgelerde çaplar hesaplanmıştır. [10]
16
4
(1 − h )

=

+ 3

+4

+ 3

(4)

Burada
: Güvenlik faktörü

h

: İç çapın dış çapa oranı
: Yorulma gerilmesi yığılma faktörü
: Eğilme momenti genliği
: Yorulmaya dayanım sınırı
: Yorulma kesme gerilmesi yığılma faktörü
: Burulma momenti genliği
: Eğilme momenti ortalaması
: Malzeme nihai dayanımı
: Burulma momenti ortalaması

şeklindedir.
2.3. Şaftın Statik Analizi
Ana şafta gelecek statik yükler aerodinamik, ağırlık ve fren yükleri olarak üç maddede
incelenmiştir:
 Aerodinamik yükler: Palaların oluşturduğu daimi aerodinamik kuvvetin rotor düzlemi
içindeki bileşeni torku oluşturur. Burada bu tork bileşeni doğrudan rotorun anma gücü
ve devir sayısı kullanılarak elde edilmiştir.
Üç palada aerodinamik kuvvetin düzlem dışı bileşenlerinin oluşturduğu eğilme
momentlerinin bileşkesi sıfır olur. Ancak bu kuvvetlerin toplamı şaft ekseni
doğrultusunda bir itki kuvveti oluşturur.
 Ağırlık Yükleri: Palaların, göbeğin ve göbek içindeki mekanizmaların ağırlığı şaft
tarafından karşılanır.
 Fren Yükleri: Frenlemede gelen ani yüksek torklar şaft tarafından karşılanmalıdır.
Statik analizler Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun (International Electrotechnical
Commision) rüzgar türbinleri için belirlediği IEC 64100-1 standartlarına uygun olarak kritik
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yük, gelebilecek en büyük tork değeri, esas alınarak yapılmıştır. Bu değer TUSAŞ tarafından
1557 kN.m olarak hesaplanmıştır. Şafta uygulanan yükler Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Şaftın katı modeli: yükler, kuvvetler ve momentler.
2.4. Ana Şaft - Göbek Bağlantısı
Ana şaft – göbek bağlantısı için, tasarım açısından en uygun cıvata çapı ve yerleşimi
seçilmiştir. Dayanım açısından bu bağlantı elemanlarının çapı M24, kalite sınıfı 12.9 olarak
seçilerek toplam 40 cıvata kullanılmıştır. Cıvataların hesabı; (i) rotor (palalar+göbek) ağırlık,
(ii) 50 yılda bir oluşacak maksimum tork değeri ve (iii) cıvatalara verilecek öngerilme kuvvet
değerleri göz önüne alınarak yapılmıştır.

Şekil 3: Ana şaftın çözüm ağı
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2.5. Sonlu Elemanlar Modeli
Ana şaft-göbek bağlantısı, bu bağlantı elemanları, ana şaft çözüm ağı, sınır ve başlangıç
koşulları, Şekil 3’te gösterilmiştir. Eleman tipleri Solid185 doğrusal 3 boyutludur. Çözüm ağı
yaklaşık olarak 758000 eleman, 191000 düğüm noktası ile oluşturulmuştur. [11]
3. ANATİLİTİK ve SAYISAL SONUÇLAR
3.1. Tork Genlikleri ve Eğilme Momentleri Salınımları
Sistemdeki tork ve moment salınımları hesaplanırken kartezyen koordinat sistemi
kullanılmıştır. Şaft ekseni x ekseni, düşey eksen y ekseni ve yatay eksen ise z ekseni olarak
öngörülmüştür, Şekil 4. Sistemde yatak bölgesi ve sıkma bileziği bölgesine göre tork ve
moment salınımları hesaplanmıştır. Şekil 5’te torkun bir devir boyunca değişimi verilmiştir.
Eğilme momenti hesaplamaları için şaft üzerinde 30 ’lik adımlarla noktalar seçilmiştir. Bu
noktalardaki bileşke eğilme momentinin bir devirdeki değişimleri yatak bölgesi için Şekil 6
ve 7’de, sıkma bileziği için Şekil 8 ve 9’da verilmiştir.

Şekil 4: Palaların numaralandırılması ve

’lik değişimde oluşacak momentler

300
250
200

Tork, kN.m

150
Salınımlı tork

100

Nominal tork
50

Toplam tork

0
0

100

200

300

400

-50
-100

Açı, derece

Şekil 5: Tork değişimi.
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Açıya göre toplam momentlerinin değişimi ,kN.m

200
150
100
0 derece
50

30 derece
60 derece

0
0

50

100

150

200

250

300

350

90 derece

400

120 derece

-50

150 derece
-100
-150
-200

Açı, derece

Şekil 6: Yatak bölgesinde 0 − 150 arası 3 palanın toplam moment değişimi.

Açıya göre toplam momentlerinin değişimi
,kN.m

200
150
180 derece

100

210 derece

50

240 derece

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

270 derece

-50
300 derece
-100
330 derece
-150
-200

Açı, derece

Şekil 7: Yatak bölgesinde 180 − 360 (0 ) arası 3 palanın toplam moment değişimi.

Açıya göre toplam momentlerinin değişimi ,kN.m

80
60
40
0 derece
20

30 derece
60 derece

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

90 derece
120 derece

-20

150 derece
-40
-60

-80
Açı, derece

Şekil 8: Sıkma bileziği bölgesinde 0 − 150 arası 3 palanın toplam moment değişimi.

450
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Mecitoğlu, Doğan, Türkmen, Şahin, Çınar, Ceyhan, Kavrar, Simitçioğlu

Açıya göre toplam momentlerinin değişimi
,kN.m

80
60
40
180 derece
20

210 derece
240 derece

0
0

50

100

150

200

250

300

350

-20

400

270 derece
300 derece
330 derece

-40
-60
-80

Açı, derece

Şekil 9: Sıkma bileziği bölgesinde 180 − 360 (0 ) arası 3 palanın toplam moment
değişimi.
3.2. Ana Şaft Çapı
Sisteme gelecek yükler etkisinde ASME Eliptik yorulma kriterine göre tasarım için gerekli en
kritik çap 419,4 mm çıkmıştır. Üretim kolaylığı açısından kritik şaft çapı 420 mm olarak
belirlenmiştir. Bu değere göre şaft üzerinde sistem için gerekli faturalar verilmiştir. 420 mm
çap değeri için sisteme gelecek statik ve dinamik yükleri karşılayabilecek rulman ve yatak
seçilmiştir.

Şekil 10: Ana şaftın perspektif görünümü
3.3. Ana Şaft - Göbek Bağlantı Elemanları
Bağlantı elemanlarında oluşacak en büyük gerilme ağırlıktan ve torktan gelecek kesme
kuvvetine karşı en kritik cıvataya göre hesaplanmıştır.
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Tablo 1: Bağlantı elemanında oluşacak yük ve gerilme değerleri
DEĞER
İki yüzey arası sürtünme katsayısı [12]
Cıvataların merkeze olan uzaklığı
Cıvatalara verilecek öngerilme kuvveti

0,4
0,4 m
256,8 kN

İki yüzey arasında oluşacak sürtünme kuvveti

4108,8 kN

Sürtünme kuvvetinin oluşturacağı tork değeri

1643,52 kN.m

Ağırlık ve torktan oluşacak kesme gerilmesi

283,67 kN

Cıvatalara verilen öngerilme kuvvetinin oluşturacağı gerilme

727,5 MPa

Bağlantıya gelecek momentlerin oluşturacağı gerilme

90,65 MPa

Bağlantıda oluşacak gerilme

818,15 MPa

von Mises eşdeğer gerilme değeri

954,35 MPa

3.4. Statik Analiz Sonuçları
Sisteme gelecek yükler altında sınır koşullarına göre şaft üzerinde oluşan von Mises eşdeğer
gerilme değeri analitik yaklaşımla 238,3 MPa hesaplanmıştır. Aynı sınır koşulları altında
ANSYS 14.5 paket programı kullanılarak yapılan statik analizler sonucunda bu değer 227,65
MPa olarak elde edilmiştir. Bu değerler arasındaki farkın %5’ten az olması yapılan analizlerin
doğruluğunu göstermektedir. Şekil 11’de ana şaft üzerinde meydana gelen deformasyonlar ve
Şekil 12’de ise ana şaft üzerinde kritik bölgede oluşan von Mises eşdeğer gerilmeleri
gösterilmiştir.

Şekil 11: Ana şaftın deformasyonu (mm)
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Şekil 12: Ana şaft üzerinde kritik bölgede oluşan von Mises eşdeğer gerilmeleri (MPa)
Verilen öngerilme kuvveti ve cıvataya etki eden ağırlık ve torktan kaynaklı kesme
kuvvetlerinden oluşan gerilme sonucu kritik cıvata için 954,35 MPa von Mises eşdeğer
gerilme değeri bulunmuştur. Bu kritik cıvatanın maruz kalacağı kuvvet analitik olarak 249,97
kN olarak hesaplanmıştır. Aynı koşullarda ANSYS 14.5 paket programında yapılan analizde
ise bu değer 943,65 MPa bulunmuştur ve cıvatanın maruz kalacağı kuvvetin 250,08 kN olarak
elde edilmiştir. Bu %1'lik fark sayısal ve analitik sonuçlar arasında iyi bir korelasyon
olduğunu göstermiştir. Şekil 13’de kritik cıvatada oluşan von Mises eşdeğer gerilme değerleri
gösterilmiştir.

Şekil 13: Kritik cıvatada oluşan von Mises eşdeğer gerilme değeri (MPa)
4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Bu çalışmada bir rüzgar türbininin tork genlik ve eğilme momenti değişimleri ele alınarak
ASME Eliptik yorulma kriteriyle kritik şaft çapı sonsuz ömre göre bulunmuştur. Analitik ve
sonlu elemanlar sonuçları arasında iyi bir uyum olduğu görülmektedir.
 Sınır koşulları altında ana şaftın hesaplanan von Mises eşdeğer gerilme değerleri ile
sonlu elemanlar çözümleme paket programı ile yapılan analiz sonucu çıkan von Mises
eşdeğer gerilmelerinin arasında %5 gibi bir fark çıkmıştır. Bu fark analitik çözümde
yapılan kabullerden gelmektedir.
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En kritik bağlantı elemanında (cıvata) oluşacak von Mises eşdeğer gerilmesi ile aynı
sınır koşullarında sonlu elemanlar paket programı ile yapılan analiz sonucu çıkan von
Mises eşdeğer gerilmelerinin arasındaki fark %1 çıkmıştır.
Yapılan analitik ve sayısal çözümlere göre çıkan en büyük gerilme değerleri ana şaft
malzemesinin (AISI 4140) akma dayanımı değerinin ve bağlantı elemanı (cıvata)
kalite sınıfının dayanımı (proof strength) ve akma dayanımı değerleri altında kaldığı
görülmüştür ve sistemin güvenliliği kanıtlanmıştır.
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2

ÖZET
Bu çalışmada tailor-welded tüplerin (TWT) (AISI1018& AL6061), kalınlık (tüst=0.5-2.5 mm)
ve koniklik açılarında (0, 5, 10 ve 15) enerji sönümleme karakteristikleri sayısal olarak
incelendi. Analizler sonucunda özgül enerji, pik kuvvet ve çarpma kuvvet verimi gibi
değerlerin grafikleri elde edildi ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırıldı.
Anahtar kelimeler: Çarpışma, Konik ve silindirik tüpler, çarpışma dayanımı
1. GİRİŞ
İnce duvarlı yapılar, yüksek enerji sönümleme kabiliyetleri, hafiflikleri ve düşük maliyetleri
nedeniyle, otomobillerde, uçaklarda ve diğer ulaştırma mühendisliği uygulamalarında enerji
absorber olarak kullanılmaktadır. İnce duvarlı tüplerin enerji yutma kapasiteleri yapıldıkları
malzemeye ve geometrisine göre değişmektedir [1, 2, 3]. İnce duvarlı tüpler enerji
sönümleyici olarak farklı geometrilerde ve malzemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür
donanımlar darbe enerjisini kontrollü bir şekilde sönümlemek amacıyla kademeli olarak
daralacak şekilde tasarlanır ve kinetik enerjiyi plastik uzama enerjisine çevirir [4]. Zarei ve
Kroger [5] belirttiği gibi dairesel tüpler eksenel yükler altında hafif ve daha etkili enerji
sönümleyici özelliği gösterdiğinden daha çok tercih edilirler. Kare kesitli tüplerin statik ve
dinamik yük altında cevabının anlaşılması için birçok araştırma yapılmıştır [6, 7, 8]. Kare
kesitli tüplerin yük-çökme eğrileri benzerlik gösterse de çökme ve deformasyon şekilleri
dairesel tüplerden farklıdır [9].
2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
Tüpün geometrisi ve malzemesi
Şekil 1 TWT’in sayısal modelde kullanılan temel geometrisini göstermektedir. Dairesel
TWT’lerin dış çap 40 mm (D) ve boyu 80 mm’dir (L=2D). Alt parçanın kalınlığı (t2) 1,5 mm
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olarak sabitken üst parçanın kalınlığı (t1), 05 mm’den 2,5 mm’ye kadar değiştirilmiştir.
TWT’ler için AL6061-T6 (AL6061) alüminyum alaşımı ve soğuk çekilmiş çelik AISI1018
malzeme kullanılmıştır. TWT’leri elde etmek için bu farklı iki malzemenin birbirine kaynak
edildiği varsayılmıştır. TWT’lerin üst parçası AL6061 iken alt parçası AISI1018’dir.
Konikliğin etkisini incelemek için de dört farklı açıda (λ=0 º, λ =5 º, λ =10º, λ =15º) modeller
hazırlanmıştır. Kaynak dikişi, 4 mm kalınlığında ve tüpün üst kenarından üç farklı L0
mesafesine (L0=0.25L, 0.50L ve 0.75L) yerleştirilmiştir.

(a)

(b)
Şekil 1. TWT in geometrisi (a) ve sonlu elemanlar modeli (b)

TWT’lerin sayısal analizinde sıcaklığa, yüksek şekil değiştirme ve yüksek şekil değiştirme
hızına hesaba katan Johnson-Cook [4] malzeme modeli kullanıldı. Kaynak dikişinin
özellikleri ise denklem (1) de verilen karışımlar kuralı [5] kullanılarak oluşturuldu. Tüpün
oluştuğu malzeme sabitleri Tablo '1 de verilmektedir.

X K  (0.6)WAL  (0.4) X ÇL

(1)

burada alt indisler K, Al, ve Ç sırayla kaynak, alüminyum ve çeliği göstermektedir
Tablo 1. AL6061 [6], AISI1018 [7] ve AL6061&AISI1018 malzemeleri için Johnson-Cook
malzeme sabitleri ve lineer malzeme özellikleri
Johnson-Cook malzeme sabitleri
Malzeme
AL6061
AISI1018
AL6061&AISI101
8 (Kaynak Dikişi)

A
B(MPa)
(MPa)

C

n

m

289.6
520.0

203.4
269.0

0.0110
0.0476

0.350
0.282

1.34
0.553

381.8

229.6

0.0256

0.323

1.136

Lineer malzeme
özellikleri
Elastisite
Yoğunluk
Modülü
(kg/m3)
(GPa)
2850
72
7850
200
4850

123.2
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Problemin sonlu elemanlar modelli
Sayısal analizler, optimizasyon modül Ls-Opt ile birlikte sonlu elemanlar yazılımı Ls-Dyna
kullanılarak yapıldı.
TWT’leri analiz etmek için iki çeşit kontak algoritması kullanılmıştır. İlki analiz sırasında
nufuz etmeyi önlemek için” Contact_Automatic_Single_Surface” komutu. Rijit plaka-tüp
yüzeyleri arasında kullanılan ikinci algoritma “Contact_Node_Surface” komutudur. Bu yüzey
çiftleri arasında static ve dinamik sürtünme katsayıları sırayla 0.1 ve 0.2 olarak
tanımlanmıştır. Şekil 1b’de gösterildiği gibi TWT''lerin, serbes üst noktasından eksenel
doğrultuda 60 kg kütleli rijit plaka ile başlangıç hızı 10 m/s olan ve
“Intial_Velocity_Rigid_Body” komutu kullanılarak tanımlanan bir yüke maruz kalmıştır.
Termination_Node and Termination_Sensor olmak üzere analizi sonlandırmak üzere iki kart
kullanılmıştır. Analiz bu kriterlerden birine gelinceye kadar devam edecektir. İlk kriter
çarpışma mesafesinin 50 mm’ye ulaşması, diğer kriter ise rijit plakanın hızının 0.01 m/s’ye
düşmesidir.
3. BULGULAR
Şekil 2 TWT için deneysel ve sayısal sonuçları göstermektedir. Bu şekilden görüldüğü gibi
TWT’ler için sayısal ve deneysel değerler birbirine yakın değerlerdir. Böylece sonlu elemanlar
için mesh boyutu, element formülasyonu, integrasyon noktaları ve kontak algoritması yapılan
bütün simülasyonlara uygulanmıştır.

Şekil 2. Boş AL6061&AISI1018 tüp için deneysel ve sayısal sonuçların karşılaştırılması
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(a)

(b)

Şekil 3. Üst parçanın
kalınlığına bağlı
olarak özgül enerji
absorpsiyon (SEA)
değerlerinin değişimi
(a) L0=0.25L, (b)
L0=0.50L ve (c)
L0=0.75L
(c)
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(a)

(b)

Şekil 4. Üst parçanın
kalınlığına bağlı olarak pik
kuvvet değişimi (a)
L0=0.25L, (b) L0=0. 50L
ve (c) L0=0.75L

(c)
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Şekil 3'te özgül enerji absorpsiyonun (SEA) üst parçanın kalınlığına, farklı kaynak
noktalarına (L0=0.25L, L0=0.50L ve L0=0.75L) ve farklı konikliklere (λ=0 º, λ=5º, λ=10º ve
λ=15º) göre değişimi görülmektedir. Şekil 3 (a)'da L0=0.25L kaynak noktası için özgül enerji
absorpsiyon (SEA) değerlerinin üst parçanın kalınlığına ve farklı konikliklere göre
birbirlerine yakın ve yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Şekil 3. (b)'de L0=0.50L kaynak
noktası, λ=0º için üst parçanın kalınlığı t1=0.5 mm'de özgül enerji absorpsiyon (SEA)
değerinin 16.85 kJ/kg'dan artamaya başladığı t1=2.5mm'de 24.42 kJ/kg ulaştığı görülmektedir.
λ=5º koniklikte özgül enerji absorpsiyon (SEA) değeri 26 kJ/kg seviyesinde yatay bir seyir
izlemiştir. λ=10º koniklikte t1=0.5 mm'de özgül enerji absorpsiyon (SEA) değerinin 45.80
kJ/kg'dan t1=2.5 mm'de 24.13 kJ/kg'a düştüğü görülmektedir. Aynı şekilde λ=15º koniklikte
t1=0.5 mm'de özgül enerji absorpsiyon (SEA) değerinin 38.87 kJ/kg'dan azalmaya başlayıp
t1=2.5 mm'de 21.56 kj/kg olduğu görülmektedir.
Şekil 3. (c)'de L0=0.75L kaynak noktası, λ=0º için özgül enerji absorpsiyon (SEA) değerinin
t1=0.5 mm'de 8.4 kJ/kg'dan lineere yakın bir şekilde artmaya başlayıp t1=2.5 mm'de 25.70
kJ/kg'a ulaştığı görülmektedir. λ=5º koniklik için özgül enerji absorpsiyon (SEA) değerinin
t1=0.5 mm'de 7.90 kJ/kg'dan artmaya başlamış, t1=1.69 mm'de maksimum değeri olan 35.02
kJ/kg değerinden azalmış ve t1=2.5 mm'de 29.01 kJ/kg olmuştur. λ=10º koniklik için özgül
enerji absorpsiyon değerinin t1=0.5 mm'de 5.59 kJ/kg'dan artmaya başlamış, t1=1.65 mm'de
maksimum değeri olan 29.85 kJ/kg değerinden azalmış ve t1=2.5 mm'de 24.85 kJ/kg
olmuştur. Benzer şekilde λ=15º koniklik için özgül enerji absorpsiyon (SEA) değerinin t1=0.5
mm'de 4.36 kJ/kg'dan artmaya başlamış, t1=1.58 mm'de maksimum değeri olan 26.16 kJ/kg
değerinden azalmış ve t1=2.5 mm'de 21.52 kJ/kg'a düşmüştür.
Şekil 4'da pik kuvvetler üst parçanın kalınlığına, farklı kaynak noktalarına (L0=0.25L,
L0=0.50L ve L0=0.75L) ve farklı konikliklere (λ=0º, λ=5º, λ=10º ve λ=15º) göre değişimi
görülmektedir. Şekil 4 (a)'da L0=0.25L kaynak noktası ve λ=0º için t1=0.5 mm'de tepe kuvveti
17.5 kN t1=2.5 mm'de 71.87 kN, λ=5º koniklik için t1=0.5 mm'de tepe kuvveti 16 kN t1=2.5
mm'de 113 kN, λ=10º koniklik için t1=0.5 mm'de tepe kuvveti 16.75 kN t1=2.5 mm'de 96.61
kN ve λ=15º koniklik için t1=0.5 mm'de tepe kuvveti 10.06 kN t1=2.5 mm'de 47.91 kN
olmuştur. Şekil 4 (b)'de L0=0.50L kaynak noktasında ve λ=0º haricindeki analizlerde üst
parçanın kalınlığının artması ile tepe kuvveti lineere yakın bir artış göstermiştir. λ=0º 19.67
kN'dan artarak t1=2.5 mm'de 75.92 kN olmuştur. λ=5º, λ=10º ve λ=15º konikliklerde sırasıyla
t1=0.5 mm'de tepe kuvvetleri 21.86 kN, 22.32 kN, 11.90 kN olurken t1=2.5 mm'de 113.46 kN,
156.16 kN, 105.59kN olmaktadır. Şekil 4 (c)'de L0=0.75L kaynak noktası λ=0º, λ=5º, λ=10º
ve λ=15º koniklikte t1=0.5 mm'de tepe kuvvetleri sırayla 18.92 kN , 18.55 kN, 18.74 kN ve
12.49 kN olurken t1=2.5 mm'de 80.79 kN, 113.85 kN, 11.61 kN ve 103.94 kN olmuştur.
Şekil 5'de çarpma kuvvet verimi (CFE) üst parçanın kalınlığına, farklı kaynak noktalarına
(L0=0.25L, L0=0.50L ve L0=0.75L) ve farklı konikliklere (λ=0º, λ=5º, λ=10º ve λ=15º) göre
değişimi görülmektedir. L0=0.25L, L0=0.50L kaynak noktalarında λ=0º için çarpma kuvvet
verimi (CFE) yatay bir seyir izlerken; λ=5º, λ=10º ve λ=15º koniklik değerleri için üst
parçanın kalınlığının artması ile çarpma kuvvet veriminin (CFE) parabolik olarak azaldığı
görülmektedir. L0=0.75L kaynak noktası için farklı çarpma kuvvet verimi (CFE) 0.2 ile 0.4
değerleri arasında yatay olarak değişmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 5. Üst parçanın kalınlığına
bağlı olarak çarpma kuvvet verimi
(CFE) değişimi (a) L0=0.25L, (b)
L0=0. 50L ve (c) L0=0.75L
(c)
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4. SONUÇLAR
TWT'lerin eksenel yükler altındaki çarpışma davranışlarını belirlemek için sayısal analizleri
yapıldı. Analizler sonucunda aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
1. Özgül enerji emilim (SEA) değerleri üst parçanın kalınlığının artması ile L0=0.25L
kaynak noktası ve farklı koniklikler için sabit bir seyir izlerken, L0=0.50L kaynak noktasında
λ=0º için artmış, λ=5º için fazla bir değişim göstermemiş λ=10º, λ=15º için azalmış ve
L0=0.75L kaynak noktasında bütün koniklikler için parabolik olarak artmıştır.
2. Pik kuvvetler, kaynak noktasının ve üst parçanın kalınlığının artması ile artmıştır.
3. çarpma kuvvet verimi (CFE) üst parçanın kalınlığının artması ile L0=0.25L ve
L0=0.50L kaynak noktalarında λ=0º için yatay bir seyir izlemiş, λ=5º, λ=10º ve λ=15º
koniklik değerleri için parabolik olarak azalmıştır. L0=0.75L kaynak noktası ve farklı
koniklikler için çarpma kuvvet verimi (CFE) değeri üst parçanın kalınlığının artması ile fazla
bir değişim göstermemiştir.
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EKSENEL YÜKLÜ SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK ELEMANLARIN
DAYANIMLARININ FARLI ŞARTNAMELERE GÖRE İNCELENMESİ
Khalıilullah Mojaddıidy ve M. Tolga Göğüş
Gaziantep Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 27310 Gaziantep.

ABSTRACT
In this study, strength and behavior of cold formed thin walled stiffened C section axially
loaded members are investigated. The results obtained from different specifications will be
compared and discussed.
ÖZET
Bu çalışmada, soğukta sekil verilmiş ince cidarlı kenarları rijitleştirilmiş C kesitli elemanların
eksenel kuvvet etkisi altında farklı ülke şartnamelerine göre dayanımları incelenmiştir. Elde
edilen farklı şartname sonuçları karşılaştırılmış ve farkları tartışılmıştır.
1. GİRİŞ
Dünyada uzun yıllardır kullanılmakta olan ve oldukça başarılı sonuçların elde edildiği hafif
çelik yapı sistemleri ülkemizde yakın sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. İnce cidarlı çelik
elemanlara ilişkin çalışmalar dünyada 1930’lu yıllarda başlamış, bu elemanların yapısal
özellikleri ile kalıcı yapılar yapılması ise 1950’li yıllarda özellikle Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ve Kanada’da yaygınlaşmıştır. Ülkemizde kullanımı ise 1990’lı yıllarda
başlamış ve 1999 Kocaeli ve Düzce Depremlerinin ardından alternatif yapı sistemi arayışları
sonucunda kullanım oranı artış göstermiştir. Gelişmiş pek çok ülkede uzun süredir uygulanan
bu sistem, ülkemizde halen daha tasarım ve üretim aşamalarında gerek yönetmelikler gerekse
kontrol mekanizmaları açısından eksiklikleri barındırmaktadır.
Bu sistem et kalınlığı ile baslık yüksekliği oranı çok fazla olan ve soğukta çekme yöntemi ile
şekil verilen galvanizli çelik profiller kullanılarak taşıyıcı duvar sistemleri kurgulanarak tam
bir yapı sistemi oluşturulması fikri ile geliştirilen bir sistemdir. Genelde 0,5 – 2 mm arası
kalınlıkta olan bu profiller ile geliştirilen yapı özellikle yapım hızı ve mimari avantajları ile ön
plana çıkar.
Hafif çelik yapı sistemi, özellikle üstyapı ağırlıklarının önemli ölçüde azalmasına olanak
vermesi nedeniyle deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde depreme dayanıklı yapı
üretiminde önemli bir rol üstlenme yetisine sahiptir. Bununla birlikte başta yapısal çelik
olmak üzere diğer tamamlayıcı yapı elemanlarının kontrollü bir şekilde ön üretimli temin
edilmesi çok hızlı konut üretimini aynı zamanda çok da sağlıklı bir şekilde başarılabilmesine
olanak vermektedir. Özellikle yüksek deprem riski taşıyan bölgelerin kentsel dönüşüm
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projeleri basta olmak üzere yapı geliştirme projelerinde bu tür sistemlerin göz önüne alınması
uygun sonuçlar vermektedir. [1]
Bu çalışmada, soğukta sekil verilmiş ince cidarlı kenarları rijitleştirilmiş kesit elemanların
eksenel kuvvet etkisi altında farklı ülke şartnamelerine göre dayanımları incelenmiştir. Elde
edilen farklı şartname sonuçları karşılaştırılmış ve farkları tartışılmıştır.
2. İNCE CİDARLI ÇELİK ELEMANLAR ve ÜRETİM YÖNTEMLERİ
Hafif çelik sistemlerde kullanılan profiller, biçimlerine göre isimlendirilirler. C, U ve Σ
çoğunlukla olmak üzere çeşitli biçimlerde soğuk şekillendirilmiş profiller kullanılır. C
profiller dikme, başlık kirişi veya açıklık kirişi (döşemelerde kirişleme) olarak kullanılırken U
profiller düşey yükleri transfer eden elemanlarda (dikmelerde) kullanılmazlar [2].

Şekil 1. Hafif çelik yapılarda kullanılan çelik profiller [10]
İnce cidarlı çelik elemanların soğuk şekillendirilmesinde kullanılan yöntemler genel olarak iki
gruba ayrılır [1]. Soğuk haddeleme yaygın olarak kullanılan üretim şeklidir. Bu yöntemde
birçok disk çifti serisinin bulunduğu “Rolling Machines” olarak bilinen hadde makinaları
kullanılır. Seri ve toplu imalatlar için uygundur. Çelik taşıyıcı eleman kesit tiplerinin
üretiminde ve çatı, döşeme, duvar panelleri ve oluklu levhaların üretiminde kullanılır. Sac
levha rulo halinde makineye sokulan eleman küçük adımlarla değiştirilir ve son adımda
istenilen kesit şekli elde edilir.
Presle bükülerek soğuk şekil verme işlemi, yalnızca standart bir baskı tezgahı, kalıplar ve bazı
yardımcı aparatların gerektiği, kısıtlı üretim kapasiteli manuel kontrol edilen eğme-bükme
işleminden ibarettir. Presle bükme işleminde kullanılan ekipmanlar, hareket edebilen bir üst
kiriş ve istenilen kesit şeklini elde edebilmek için kullanılacak olan kalıpların
yerleştirilebilmesi için hazırlanmış bir sabit alt yataktan oluşur.
3. HAFİF ÇELİK YAPILARIN TASARIMINDA KULLANILAN YÖNETMELİKLER
Ülkemizde soğukta sekil verilmiş yapısal çelik elemanlar kullanılarak yapı inşa edilmesi için
kullanılmak üzere 28 Nisan 1994 tarihinde TS 11372 “Çelik Yapılar Hafif-Soğukta Sekil
Verilmiş Profillerle Oluşturulan-Hesap Kuralları” yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin kapsamı ise levha formundaki yapı çeliğinin soğukta şekillendirilmesi yoluyla
üretilen ince cidarlı elemanların, önemli oranda darbeli yüklere maruz kalmayan taşıyıcı
sistemlerin, taşıyıcı elemanı olarak kullanılmaları için boyutlandırılmasına ilişkin elastik
teoriye dayalı hesap kurallarını içerir [3].
American Iron and Steel Institute (AISI) tarafından ilk çalışmaları 1930’lu yıllarda başlamış
soğukta sekil verilmiş çelik elemanların yapılarda kullanımı ile ilgili tasarım yönetmeliğidir.
Yakın dönemde Kanada’da hafif çelik yapı tasarımı için kullanılan ve Canadian Standards
Association (CSA) tarafından hazırlanan CSA S136 standardı ile birleştirilerek AISI – North
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American Standard (NAS) adıyla kullanılmaktadır. Tasarımda hem emniyet gerilmeleri
yönteminin hem de tasıma gücü yönteminin kullanılması mümkündür. Bu yöntemlerin yanı
sıra Kanada’daki yapılar için önerilen tasarım yöntemi ise limit durum tasarımı ır. Dünyada
söz konusu sistemle ilgili yönetmeliği bulunmayan ülkelerde hafif çelik yapıların tasarımında
referans alınan bir yönetmeliktir [4].
Amerika kıtasına göre nispeten hafif çelik yapılara daha az rağbetin olduğu Avrupa’da çelik
yapı tasarımı için hazırlanan Eurocode 3, üçüncü bölümünü soğukta sekil verilmiş çelikle yapı
tasarımı için ayırmıştır. Amerikan normlarına göre daha teorik ve karmaşık kriterleri ile
önemli bir farklılık yaratır. Bu yönetmelik ayrıca hafif çelik elemanların plastik tasarımı ile
ilgili kavramları da içermektedir [5]. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ve bazı Ortadoğu
ülkelerinin referans kabul ettiği bir yönetmeliktir.
4. SAYISAL ÖRNEK
İnce cidarlı soğuk şekillendirilmiş çelik elemanların eksenel yük kapasitelileri iki farklı
şartname olan AISI-NAS ve Eurocode 3 (EC3) ile hesaplanacaktır. Hesaplarda kullanılan
malzeme özelliği E=210000 N/mm2 ve akma gerilmesi fy=350 N/mm2 olarak alınmıştır. Kesit
yüksekliği b=100mm, flanş genişliği b=40mm, takviye uzunluğu c=15mm, plak kalınlığı
t=0.96mm ve köşelerdeki yarıçap r=3mm’dir. Hesaba konu olan eksenel yüklü elemanın boyu
ise 2750mm ve her iki ucuda ankastre mesnetlidir. Bunun sebebi ise birçok yerel ve global
burkulma modlarının birlikte etkin olabileceği uzunluktur. Hesapları yapılan elemanlara ait
kesit Şekil 1’de verilmiştir. Hesabı yapılan ince cidarlı kenarları rijitleştirilmiş C kesitli
eleman için AISI-NAS şartnamesine göre 24.36 kN, Eurocode 3 şartnamesine göre ise
25.87kN eksenel yük kapasitesi hesaplanmıştır. Eurocode 3 şartnamesi AISI-NAS
şartnamesine göre %6.1 daha fazla kapasite vermiştir.

Şekil 1. Geometrik kesit boyutları
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4. SONUÇLAR
İnce cidarlı soğuk şekillendirilmiş kenarları rijitleştirilmiş C kesitli çelik elemanların eksenel
yük kapasiteleri iki farklı şartnameye göre incelenmiştir. Eurocode 3 şartnamesi AISI-NAS
şartnamesine göre daha yüksek değer vermiştir. Her iki şartnamede kabul gören şartnameler
olmasına rağmen; Eurocode 3 şartnamesindeki hesap zorluğu, karmaşıklığı ve kolay takip
edilememesi özelliklerinde dolayı ince cidarlı soğuk şekillendirilmiş çelik elemanların
tasarımında pek tercih edilmemektedir.
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FARKLI PERİYOTLU BİTİŞİK YAPILAR İÇİN OPTİMUM KÜTLE
SÖNÜMLEYİCİSİ TASARIMI
Sinan Melih Nigdeli1, Gebrail Bekdaş2
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ÖZET
Bitişik yapıların bir birleri ile çarpışması sonucunda oluşan tepki kuvvetleri yapıların hasar
görmesine veya göçmesine neden olmaktadır. Bu durumların oluşmaması için yapıların
aralarında uygun derz boşluğu bırakılmalıdır, fakat uygulamada bu boşluk yeteri kadar
bırakılmamaktadır. Sorun içeren bitişik yapıların, birbirlerine göre göreceli ötelenmeleri pasif
kütle sönümleyicileri ile engellenebilir. Bu durumda kütle sönümleyicilerinin özellikleri
bitişik yapılar için özelleştirilmiş bir yöntem ile optimize edilmelidir. Bu çalışmada, armoni
araştırma algoritmasına göre hazırlanan yöntem ile, bitişik yapıların her ikisinin de üstünde
bulunan kütle sönümleyicilerinin optimum değerleri aranmaktadır. Sayısal uygulamada farklı
periyotlu bitişik yapılar ele alınmıştır. Sonuç olarak, optimum kütle sönümleyicileri gerekli
olan derz aralığının azalmasında etkilidir.
Anahtar kelimeler: Bitişik yapılar, Kütle sönümleyicileri, Optimizasyon, Armoni araştırma
algoritması, Sismik etkiler, Yapısal kontrol.
GİRİŞ
Titreşim periyotları farklılık gösteren bitişik yapılar, depremler esasında birbirleri ile
çarpışabilir. Çarpışma esasında ortaya çıkan tepki kuvvetleri, yapıların hasar görmesine veya
göçmesine neden olabilir. Bu durumun engellenmesi için aralarındaki derz boşluğu uygun
olarak bırakılması gerekmektedir.
Deprem etkileri önceden tam olarak bilinmediğinden, hesapta ve uygulamada dikkate
alınmayan unsurlardan dolayı bazı yapılarda derz boşluğu uygulamada yeteri kadar
bırakılmamaktadır. Bu durumdaki bitişik yapıların yanal yer değiştirmeleri optimum olarak
ayarlanmış kütle sönümleyicileri ile azaltılabilir. Optimizasyon işleminde iki yapının da
birlikte ele alınarak göreceli ötelemelerin azaltılmasıyla, derz boşluğu en az miktarda olmasını
sağlayacak kütle sönümleyici özellikleri bulunabilir.
Bu çalışmada, armoni araştırma algoritması kullanılarak bitişik yapıların her ikisinin de
üstünde bulunan kütle sönümleyicilerinin optimum değerleri bulunmuştur. Sayısal
uygulamada değişik periyotlu tek serbestlik dereceli yapılar incelenmiştir.
1
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Kütle sönümleyicileri, çeşitli mekanik sistemlerde kullanılan titreşimleri absorbe eden pasif
kontrol cihazlarıdır. Kütle, frekans ve sönüm oranı gibi özelliklerinin kontrol edilen sistemin
ve dış etkinin özelliklerine göre optimum ayarlanmasıyla titreşimleri en iyi şekilde
sönümleyebilirler. Literatürde, belirlenmiş bir yapı/sönümleyici kütle oranı için belirlenmiş
frekans ve sönüm oranı bağıntıları elde edilmiş olsa da [1-4], ana sistemin sönüm oranını ve
depremin datasının değişken frekanslarını ele alan nümerik metotlar ile daha etkin sonuçlar
elde edilmektedir.
İnşaat mühendisliği yapılarında, rüzgâr, deprem ve trafik etkilerinde oluşan titreşimlerin
azaltılmasında kütle sönümleyicileri kullanılmaktadır. Citigroup Centre (New York), Trump
World Tower (New York), Taipei 101 (Taipei), Berlin TV Tower (Berlin) ve LAX Theme
Building (Los Angeles) kütle sönümleyici içeren yapılara örnek olarak gösterilebilir.
Yapılar için optimum kütle sönümleyicilerinin belirlenmesinde çeşitli metasezgisel metotlar
kullanılmıştır. Bunlara örnek olarak genetik algoritma [5-6], biyonik algoritma [7], parçacık
sürü optimizasyonu [4, 8] ve armoni araştırma yöntemi [9-12] gösterilebilir.
METOT VE OPTİMİZASYON
Metasezgisel algoritmalar, çeşitli doğa olaylarından esinlenerek geliştirilmiş optimizasyon
yöntemleridir. Bu çalışmada kullanılan armoni araştırma yöntemi, bir müzisyenin
dinleyicilerin beğenisini kazanmak için yaptığı işlemlerden ilham alan bir metasezgisel
algoritmadır [13].
Armoni araştırma algoritması, müzisyenin üç olası seçeneğinden etkilenmiştir. Bunlar favori
bir müziğin bir kısmını çalmak, favori müziğe benzer bir şeyler çalmak ve yeni veya rasgele
notalar çalmaktır [14].
Optimizasyon işlemi için armoni araştırma yöntemini uygulayan ve optimizasyonun her
iterasyonunda yapının dinamik analizini yapan bir bilgisayar programı kodu oluşturulmuştur.
Optimizasyon işlemi altı adımda açıklanabilir.
i. Yapıların kütle, rijitlik ve sönüm özellikleri, istenilen maksimum deprem derzi aralığı,
armoni araştırma algoritması parametreleri, optimizasyonda kullanılacak deprem kayıtları ve
kütle sönümleyicilerin özellikleri için önerilen sınırlar girilmelidir. Kütle sönümleyiciler için
önerilen sınırlar yapının fizikler koşulları ve ekonomik koşullar dikkate alınarak
belirlenmelidir.
ii. Kütle sönümleyici içermeyen bitişik yapıların dinamik analizi birinci adımda girilen
deprem kayıtları altında yapılır.
iii. Bu adımda, armoni belleği kapasitesi (HMS) kadar armoni vektörü içeren başlangıç
armoni matrisi oluşturulur. Armoni vektörlerinin içinde rasgele olarak belirlenmiş olan kütle
sönümleyici özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler her iki yapının üstünde bulunan kütle
sönümleyicilerinin kütlesi, periyodu ve sönüm oranıdır. Oluşturulan vektörlerdeki kütle
sönümleyici özellikleri kullanılarak, her değer için yapıların analizinde elde edilen maksimum
yer değiştirmeleri ve ivme transfer fonksiyonları ayrı bir vektörde depolanmaktadır.
iv. Başlangıç armoni matrisi oluşturulduktan sonra, durdurma kriterleri kontrol edilir. Bu
çalışmada iki durdurma kriteri kullanılmıştır. Bitişik yapıların yer değiştirmelerinin farkının
(yapıların göreceli ötelenmesi) maksimum değeri istenen derz miktarını geçmemelidir.
Ayrıca, kütle sönümleyicili yapının ivme transfer fonksiyonunun maksimum değeri
kontrolsüz yapının maksimum değerini geçmemelidir.
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v. Eğer durdurma kriteri sağlanmamış ise, yeni bir armoni vektörü oluşturulur. Bu vektörün
oluşumunda armoni araştırma algoritmasının özel kuralları uygulanır. Yeni vektör, kullanıcı
tarafından limitleri belirlenmiş olan tüm çözüm alanı kullanılarak oluşturulacağı gibi, armoni
belleğindeki mevcut değerlerin bir miktar etrafındaki değerlerden da oluşturulabilir. Mevcut
değerlerin etrafından rasgele sayı tanımlamanın olasılığı armoni belleği dikkate alma oranıdır
(HMCR). Armoni araştırma algoritmasının parametrelerinden ton ayarlama oranı (PAR) ise,
yeni oluşum mevcut vektörlerden yapıldığında kullanılacak çözüm alanını belirlemektedir.
Ton ayarlama oranı, küçültülmüş ve genel çözüm alanının birbirlerine oranıdır. Armoni
araştırma algoritması bu kuralları sayesiyle bölgesel optimum sonuçlara takılmamakta ve hızlı
sonuç vermektedir. Bu çalışmada, klasik armoni araştırma algoritmasından farklı olarak bir
parametre daha kullanılmaktadır. Yeni armoni vektörünün oluşturulacağı mevcut vektör
rasgele olarak seçilmektedir. En iyi mevcut vektöre ayrı bir seçilme olasılığı tanımlanmıştır.
Bu parametreye en iyi vektörün dikkate alma oranı (BHMCR) denilebilir. En iyi ve en kötü
vektör göreceli öteleme değerlerine göre seçilir.
vi. Yeni oluşturan vektörün sonucu, mevcut vektörlerden en kötü sonuçlu olandan daha iyi ise
birbirleri ile yer değiştirirler. Dördüncü adımda tanımlanan durdurma kriteri sağlanana kadar
beşinci ve altıncı adım iteratif olarak devam eder. Eğer, kullanıcı tarafından belirlenen
minimum ve maksimum limitler içerisinde istenilen derz aralığı sağlanamıyor ise, belli bir
iterasyondan sonra bu değer otomatik olarak arttırılır. İstenilen derz aralığı sıfır olarak girilse
bile, mümkün olan minimum derz aralığı için optimum kütle sönümleyici özellikleri
bulunabilmektedir.
SAYISAL UYGULAMA
Sayısal olarak 0.5 s, 1 s, 1.5 s ve 2 s periyotlu (T) bitişik yapıların birbirleri ile
kombinasyonları için her iki yapı için optimum kütle sönümleyici özelikleri elde edilmiş ve
derz miktarını düşürmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. İncelenen yapıların sönüm oranı % 5
olarak kabul edilmiştir.
Optimizasyon işlemi esnasında altı farklı deprem kaydı kullanılmıştır. Cape Mendocino
(PET090), Kobe (KJM000), Erzincan (ERZ-NS), Northridge (RRS228), Northridge
(SYL360) ve Loma Prieta (LGP000) deprem kayıtları kullanılmıştır. Çok sayıda deprem
kaydının kullanılması ile genel bir optimum çözüm aranmıştır.
Tablo 1 Optimizasyon ve analiz sonuçları.
1. YAPI
T (s)

µ

Td (s)

2. YAPI
ξd

T (s)

µ

Td (s)

ξd

x (m)

xd (m)

0.5

3.1370 0.4875 0.1381

1

1.9756 0.8878 0.1244 0.4884 0.3912

0.5

4.4607 0.5707 0.1907

1.5

4.8868 1.7611 0.1881 0.6207 0.5265

0.5

2.4075 0.5252 0.1131

2

2.5020 1.7992 0.1200 0.6409 0.4928

1

4.2324 1.0064 0.1213

1.5

1.6543 1.5655 0.1407 0.8913 0.5274

1

4.0096 1.0499 0.1997

2

2.9246 1.9247 0.0607 0.9303 0.7308

1.5

4.3174 1.5181 0.1836

2

3.1132 1.9558 0.1200 0.8185 0.4019
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Armoni araştırma algoritması parametreleri olan HMS, HMCR, BHMCR ve PAR, sırasıyla 5,
0.5, 0.5 ve 0.2 alınmıştır. Kütle sönümleyicilerin periyodunun (Td) minimum ve maksimum
limitleri sırasıyla üzerinde bulunduğu yapının periyodunun 0.8 ve 1.2 katı olacak şekilde
alınmıştır. Kütle sönümleyicinin ağırlığının binanın ağırlığına oranı olan kütle oranı (µ) %1
ve %5 arasında aranmıştır. Kütle sönümleyicisinin sönüm oranı (ξd) ise %5 ile %20 arasında
taranmıştır.
Tablo 1’de çeşitli periyotlu yapı kombinasyonları için elde edilmiş olan optimum kütle
sönümleyici değerleri ve yapıların maksimum göreceli ötelenmeleri kütle sönümleyicili (xd)
ve kütle sönümleyicisiz (x) yapılar için verilmiştir.
SONUÇLAR
Bitişik yapıların periyotları birbirine yakın olduğunda, periyotları 1 s ve üzerinde olan bitişik
yapılarda kütle sönümleyicileri, göreceli ötelenmenin azalmasında oldukça etkili olmaktadır.
1 s - 1.5 s ve 1.5 s - 2 s periyotlu yapı kombinasyonlarında sırasıyla göreceli ötelenme %41 ve
%51 azalmaktadır. Diğer bitişik yapı kombinasyonlarında ise bu değer %15 ve %23
arasındadır.
Çalışma kapsamında önerilen metot bitişik yapılar için en uygun kütle sönümleyici
değerlerinin bulunmasında etkilidir. Uygulamada yeterince deprem derzi bulunmayan mevcut
yapılar için kütle sönümleyicilerinin kullanımının oldukça etkin bir yöntem olduğu analiz
sonuçlarından görülmektedir.
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ABSTRACT
In this paper a geometrically non-linear micromechanically-motivated multi-scale model is
developed for two phase semi-crystalline polymeric materials. To this end, most important
deformation mechanisms of amorphous and crystalline phases are determined; and in the light
of this information, micromechanically-motivated material models are employed separately
for both phases. Afterwards, by homogenization of the two-phase structure, , a model that
would render the macroscopic response of the semi crystalline polymeric material is
developed.
ÖZET
Bu çalışmada iki fazlı yarı kristal polimerik malzemeler için geometrik olarak doğrusal
olmayan, mikromekaniksel motivasyonlu ve çok ölçekli bir malzeme modeli geliştirilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda, amorf ve kristal fazlar için en önemli şekil değiştirme mekanizmaları
belirlenmiş ve bu bilgi ışığında her iki faz için ayrı ayrı mikromekaniksel motivasyonu
bulunan malzeme modelleri kullanılmıştır. Ardından, iki fazlı yapıyı homojenleştirerek yarı
kristal polimer malzemenin makroskopik davranışını betimleyecek bir model geliştirilmiştir.
1. GİRİŞ
Geniş kullanım alanı bulunan naylon-6, polietilen tereftalat (PET), isotaktik polipropilen
(iPP), ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UYMAPE), yüksek yoğunluklu polietilen
(YYPE) gibi polimerler hem elastikiyet sağlayan yumuşak amorf yapıyı hem de mukavemeti
ve bükülmezliği sağlayan kristal yapıyı bünyelerinde barındırırlar. Bu yüzden bu yarı kristal
polimerler (YKP) ne tam olarak amorf malzeme ne de tam olarak kristal malzeme olarak
sınıflandırılabilir.
Yarı-kristal polimerlerin yapısını açıklayan ilk modellerden biri olan saçaklı misel, 1930’lu
yıllarda geliştirilmiştir. Şekil 1(a)’da gösterildiği gibi, bu modele göre, katı polimerde kristal
ve amorf bölgeler iki ayrı faz oluşturmaktadır. Polimer zincirleri birçok kristal ve amorf
bölgeden geçer. Saçakların olduğu kısımlarda zincirler iç içe geçmiş durumda ve karmaşık bir
konformasyondadır. Bu bölgeler amorf olup, polimere dışarıdan bir kuvvet uygulandığında ilk
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önce bu bölgeler uzama gösterir. İkinci model ise Keller tarafından 1957 yılında önerilen ve
halen geçerli bir model olan katlanmış zincir modelidir [1]. Şekil 1(b)’de gösterildiği gibi bu
modelde kristal bölge katlanmış zincirlerin içinde bulunduğu, 100 Å civarında kalınlığı olan
bir lamel içinde yer alır. Lamel polimer zincirlerinin birbiri üzerine katlanarak oluşturduğu,
kristal özelliği gösteren en küçük yapıya denir. Amorf bölgeler lameller arasında bulunur.
Lamelin boyutları polimer cinsine ve kristalleşme koşullarına göre değişiklik gösterir.
Kristallik derecesi malzemenin toplam hacmi içerisinde kristal fazın miktarını belirtmek için
kullanılır ve YKP’ler için çoğunlukla %10 ile %80 arasında değişir.

Şekil 1: (a) Saçaklı Misel modeli, (b) Katlanmış zincir modeli [2]
2. YKP’LERİN TEMEL ŞEKİL DEĞİŞTİRME MEKANİZMALARI
YKP’lerde hem kristal malzemelerde bulunan şekil değiştirme mekanizmaları hem de amorf
polimerlerde bulunan şekil değiştirme mekanizmaları gözlenir. YKP’lerin kristal bölgelerinde
elastik olmayan şekil değiştirmenin ana sebebi dislokasyonlar sonucu oluşan kristalografik
kayma, mekanik ikizlenme ve martensitli faz dönüşümüdür [3, 4]. Kristal faz için yukarıda
belirtilen mekanizmalar arasında kristalografik kayma açık ara en baskın olanıdır.
YKP’lerde polimer zinciri boyunca mevcut olan ve şekil değiştirme sırasında kopmayan çok
güçlü kovalent bağlar vardır. Bunun sonucu olarak kristallografik plastik kayma sadece
polimer zincirlerinin doğrultusunu içeren düzlemlerde gerçekleşir. Şekil 2(a)’da polietilen
kristallerinin ortorombik birim hücresi ve polimer zincirleri boyunca mevcut olan güçlü
kovalent bağlar görülmektedir. Ayrıca, kristal lamellerin yüzeyindeki moleküler zincirlerin
katlanma yönleri de kayma düzlemlerine ek sınırlamalar getirir. Kristal lamellerde iki farklı
tür kristallografik kayma gözlemlenir. Bunlar Şekil 2(b) ve (c)’de gösterildiği gibi (i) zincir
yönünde kayma ve (ii) enine (zincir yönüne dik) kaymadır.
YKP’lerin amorf fazında literatürde üzerinde anlaşılmış olan üç farklı şekil değiştirme
mekanizmasına rastlanır. Bunlar (i) lameller arası kayma, (ii) lameller arası ayrılma ve (iii)
yığın dönme mekanizmalarıdır. Lameller arası kayma, iki lamelin birbirine parallel fakat zıt
yönlerde yer değiştirmesine bağlı olarak bu iki lamelin arasındaki amorf bölgenin şekil
değiştirmesine verilen isimdir. Bu mekanizma, camlaşmaya geçiş sıcaklığından yüksek
sıcaklıklarda YKP’lerin en yumuşak şekil değiştirme mekanizmasını oluşturur, ve bu nedenle
kolayca aktive edilir. Makroskopik şekil değiştirmenin geri kazanılabilen elastik kısmı
neredeyse tamamen lameller arası kayma nedeniyle oluşan şekil değiştirmeden kaynaklanır.
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Şekil 2: (a) Polietilen kristal kafesinin ortorombik birim hücresi [5]. YKP’lerde gözlenen
(b) polimer zincirine parallel yönde kayma ve (c) polimer zincirine dik yönde kayma [3].
İkinci mekanizma, lameller arası ayrılma, lamellerin yüzeylerine dik yönde etki eden çekme
kuvvetlerinin sonucunda oluşur. Son mekanizma, yığın dönme, ise yumuşak amorf faz içine
gömülü kristal lamellerin dönmesinden oluşur. Yığın dönmeler önemli miktarda şekil
değiştirme yaratmazlar, ancak, makroskopik şekil değiştirmelerin iki faza uyumlu bir şekilde
dağılmasına yardımcı olurlar. YKP’lerin amorf fazı en çok lameller arası kayma ve lameller
arası ayrılma şekillerinde şekil değiştirmeye uğrar. Bu şekil değiştirme mekanizmaları,
makroskopik şekil değiştirme sırasındaki yük düzeyine bağlı olarak birlikte ya da ayrı ayrı
aktif hale gelebilirler.
Amorf fazı oluşturan dolaşık durumdaki zincirler malzemeye etki eden yüklerin
kaldırılmasından sonra malzemenin şekil değişimine uğramamış ilk haline gelmesine yardım
edecek kuvveti sağlarlar. Amorf faz YKP’lerin en yumuşak bölgesini oluşturduğundan, düşük
seviyedeki dış yükler altında kristal lamellerden önce şekil değişimine uğramaya başlar. Daha
fazla şekil değiştirmenin sonucu olarak, amorf faz zincirleri yük doğrultusunda yönelmeye
başlarlar ve kristal amorf arayüzlerinden kaynaklanan kısıtlamalar aktif hale gelir. Böylece,
amorf fazdaki gerilmeler hızlıca yükselerek kristal fazdaki kesme gerilimi bileşeninin
kristalografik plastik kaymayı başlatacak kritik bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olur. Daha
yüksek seviyedeki makroskopik şekil değiştirme iki faz tarafından da karşılanır.
3. AMORF FAZIN MODELLENMESİ
YKP’lerin çoğunun amorf fazı, oda sıcaklığını da kapsayan geniş bir sıcaklık aralığında
kauçuksu durumda bulunduğundan, amorf faz kauçuk gibi davranır. Bu sebeple; tamamen
amorf olan polimerlerin elastisitesinin modellenmesi için geliştirilmiş olan afin olmayan
mikro-küre [6] modeli; amorf fazın davranışı için kullanılmıştır. 8-zincir [8], Ogden [9], NeoHooke [10], Yeoh [11] modelleri gibi klasik kauçuk elastisitesi modellerinden daha başarılı
olduğu gözlemlenen [12] bu modeli kullanmanın diğer bir avantajı ise, modelin;
viskoelastisite [13] ve Mullins etkisi de denilen yumuşama mekanizmasının ve hasarın [14]
modellenmesi için genişletilmiş versiyonlarının da bulunmasıdır. Afin olmayan mikro-küre
modeli, yarı-kristal polimerlerin modellenmesinde ise ilk kez bu çalışmada kullanılmaktadır.
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Afin olmayan mikro-küre modelinde [6] kauçuksu malzemelerin mikroyapısı mikro-küre
şeklinde karakterize edilir ve mikro-kürenin yüzeyi polimer zincirlerinin uzaydaki
yönelimlerinin dağılımını belirtmek için kullanılır. Bu modeldeki temel noktalardan biri, tek
bir polimer zincirinin mikromekaniksel davranışının iki mikro-kinematik değişkenle kısıtlı bir
ortamda tanımlanmasıdır. Bu değişkenler polimer zincirinin maruz kaldığı mikro-uzama i
ve bu zinciri içeren farazi silindirik tüpün kesit alanındaki daralma  i olarak tanımlanır. Bu
modelin ikinci temel özelliği de, kauçuksu malzemenin üç boyutlu davranışını, her bir zincirin
bir boyutlu davranışını mikro-kürenin yüzeyi üzerinde afin olmayan bir homojenleştirme
yöntemi ile elde ediyor olmasıdır. Denklem (1) ve (2), küre üzerindeki birim yön vektörleri
r i ve şekil değiştirme gradyan tensörünün eş hacimli kısmı F kullanılarak, mikro-uzama ve
tüp kesit alanındaki daralmanın hesaplanmasını göstermektedir.
t i  Fr i

i  t i

(1)

ni  F T r i

 i  ni

(2)

Birim-küre yüzeyinde tanımlı mikro-uzama dağerlerinden makroskopik uzama  hesaplanır
1/ p

 

p
m

   i wi 
 i 1


(3)

Bu denklemde p bir malzeme katsayısıdır (afin olmayan uzama parametresi). Bu hesaplar
birim-küre üzerinde sayısal integrasyon yardımıyla yapılır [7]. Bu çalışmada 21 nokta
integrasyonu kullanılmıştır ve kullanılan noktalar r i ve ağırlıkları wi [6, 7]’de verilmiştir. m
kullanılan sayısal integrasyon noktası sayısıdır. Uzamadan kaynaklanan makro gerilim τ f
aşağıdaki şekilde

τ f   f 1 p h

(4)

miko-gerilim  f ve h -tensörü

 f  3N    / N   
2

m

 

h   i

2

p 2 i

t  t i wi

(5)

i 1

cinsinden hesaplanır. Denklem (5)’te μ kesme katsayısını, N ise zincir segmenti sayısını
belirtir. Tüp sınırlamalarından kaynaklanan gerilim τ c ise

τ c  NUk

(6)

afin olmayan tüp parametresi q, tüp geometri parametresi U ve k -tensörü
m

 

k  q  i

q 2

n i  ni wi

(7)

i 1

cinsinden ifade edilir. Hesaplanan makro gerilimler afin olmayan makro gerilimi elde etmek
amacıyla birleştirilmektedir.
τ  τ f  τc
(8)
Mikro-küre modelinin detayları [6]’da verilmiştir.
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Tablo 1: Amorf faz için kullanılan malzeme parametreleri



p
q
U
N
[MPa]
[MPa]
2.07 x 105 2.07 x 101 1.3 16.76 6.22 0.1
4. KRİSTAL FAZIN MODELLENMESİ
Kristal faz için yukarıda belirtilen mekanizmalar arasında kristalografik kayma açık ara en
baskın olanıdır. Kristal faz için geleneksel kristal plastisitesi çerçevesinde geometrik olarak
doğrusal olmayan visko-plastik bir model kullanılmıştır. Bu modelde kullanılan temel
yaklaşım şekil değiştirme gradyan tensörü F ’in denklem (9)’da ifade edildiği gibi elastik ve
plastik kısımlarına çarpımsal olarak ayrışımıdır [15].

Şekil 3: Şekil değiştirme gradyan tensörü’nün çarpımsal ayrışımının mikromekaniksel
motivasyonu [16]

F  FeF p

(9)

Denklem (9)’daki F p tamamen kristalografik kaymadan kaynaklanan kalıcı şekil
değiştirmeye karşılık gelirken, F e ise kafes yapısındaki yamulmadan ve dönmeden
kaynaklanan şekil değiştirme bilgisini içerir. Böylece, elastik şekil değiştirmeden kaynaklanan
gerilimler (10)’daki gibi elastik Green-Lagrange gerinim tensörü E e ve elastik modülü Ce
aracılığıyla hesaplanabilir.
τ  Ce : Ee

(10)

Bu çalışmada, elastisite modülü Tablo 2’de belirtilen parametreler kullanılarak
oluşturulmuştur [17]. Bu parametreler Şekil 2(a)’da gösterilen zincir doğrultusunun 3-yönüne
karşılık geldiği düşünülerek hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü 3-yönündeki elastik katsayı C33
tablodaki diğer değerlerden çok daha yüksektir.
Kristal plastisite modelleri, plastik kaymanın; kristal bünyesinde sadece seçilen belirli
düzlemlerin üzerinde ve bu düzlemler üzerinde tanımlanan belirli yönlerde
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gerçekleşebileceğini dikte eder. Bu yaklaşım doğrultusunda, gerilim tensörünün kayma
düzlemi üzerindeki iz düşümünün, kayma yönündeki bileşeni  

   τ : s  m 

(11)

o düzlem ve yöndeki kayma miktarını belirler. Denklem (11)’de s  ve m  sırasıyla kayma
yönündeki birim vektör ve kayma düzlemini tanımlayan birim normal vektördür. Plastik
kaymanın oluşabileceği bu düzlem ve yön ikililerinin her birine kayma sistemi denir. Bu
çalışmada Tablo 3’te verilen kayma sistemleri kullanılmıştır [17]. Viskoplastik olarak
tasarlanan modelde her bir kayma sistemindeki kayma hızı  
 


  0 

 y





 y

n

(12)

şeklinde hesaplanabilir. Denklem (12)’deki 0 referans kayma hızı,  y sistemin kaymaya
karşı gösterdiği direnç, n ise yükleme hızı hassasiyetine karşılık gelen malzeme
parametresidir. Bu çalışmada kullanılan sistemlerin, referans kayma direnci  0 ’a göre
normalize edilmiş kayma dirençleri Tablo 3’te verilmiştir.
Şekil değiştirme gradyan tensörünün plastik kısmının değişimi; Denklem 13’te verilen hız
gradyan tensörü plastik kısmının, [18]’de önerildiği gibi eksponansiyel fonksiyon ile
eşlenmesiyle hesaplanabilmektedir.
N

Lp     s   m 

(13)

 1

Tablo 2: Kristal faz için kullanılan malzeme parametreleri
Elastisite Parametreleri [17]
C33
C12
C13
C44

Plastisite Parametreleri
C11
C66
0
0
n
1
[GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa] [GPa]
[s- ]
[MPa]
-3
7
81
3.8
4.7
1.5
1.6
1 x 10
5
2
Tablo 3: Polietilen kristallerindeki kayma sistemleri [17]

Zincir yönünde kayma

Kayma sistemi

 y /  0

(100)001

1.0

(010)001

{110}001
Enine kayma

(100)010

2.5
2.5
1.66

(010)100

2.5

{110} 1 1 0

2.2
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5. TEKİL-KRİSTALDEN ÇOKLU KRİSTALE GEÇİŞ (HOMOJENLEŞTİRME)
YÖNTEMİ
Çoklu-kristal yapının N adet tekil-kristalden oluştuğunu ve makroskopik şekil değiştirmenin
kristal fazın makroskopik şekil değiştirme gradyan tensörü FK tarafından tanımlandığını
varsayalım. Her bir kristalin maruz kaldığı şekil değiştirme gradyan tensörlerini de FK i ,
(i  1..N ) ile ifade edelim. Taylor tipi homojenleştirmenin [19] temel varsayımından dolayı
FK  FK 1  FK 2  ...  FK N eşitliği yazılabilir. Taylor tipi homojenleştirme bu bağlamda Voigt
sınırına karşılık gelir ve malzemenin etkin özelliği için bir üst sınır oluşturur. Heterojen
malzemede gerilimin her yerde aynı olduğu varsayımı sonucunda ise Reuss sınırı alt sınır
olarak elde edilir [20, 21, 22].
Her bir tekil kristal için şekil değiştirme gradyan tensörü Bölüm 4’te anlatılmış olan
viskoplastik kristal modeline girdi olarak girer. Viskoplastik kristal modelinin bünye
denklemleri kullanılarak her bir kristaldeki 1.Piola-Kirchhoff gerilim tensörü hesaplanır.
Kristallerin anizotropik yapısından ve her birinin farklı yönelimlere sahip olmasından ötürü
her bir kristaldeki gerilim birbirinden farklı olur.

PK 1  PK 2  ...  PK N

(14)

Çoklu-kristalin homojenleştirme sonucunda elde edilen makroskopik gerilim tensörü ve
makroskopik algoritmik viskoplastik malzeme tanjantı ortalama değer olarak aşağıdaki
şekilde hesaplanır.
PK 

1
N

N

 PK i

CK 

i 1

1
N

N

C
i 1

Ki

(15)

Taylor tipi homojenleştirme yönteminde her bir kristal aynı şekilde şekil değiştirmeye
uğradığı için kristaller arasında uyum sağlanır. Fakat kristallerin uzaysal dağılımı dikkate
alınmadığı için kristaller arasındaki fiziksel etkileşimden ve kristaller arası gerilim
dengesinden bahsedilemez.
Yukarıda bahsedilen homojenleştirme yöntemini test etmek için gelişigüzel dönme tensörleri
yaratan bir algoritmanın yardımıyla tekil-kristallerden oluşan bir çoklu-kristal yaratmak
mümkündür. Çoklu-kristali oluşturan tekil kristal, tane sayısı yeteri kadar fazla ve bu
kristallerin yönelimleri gelişigüzel ise elde edilen çoklu kristalin malzeme özelliklerinin eş
yönlü olması gerekmektedir. Gelişigüzel dönme tensörleri yaratan bir algoritmayı üç farklı
tohum değeri için çalıştırarak, üç farklı çoklu-kristal yaratıldı. Yaratılan çoklu-kristallerin
elastik modülleri homojenleştirme yöntemi yardımıyla hesaplandı. Hesaplanan elastik
modüllerin bileşenleri C K ij Şekil 4’te verilmiştir. Bileşenlerin her bir tohum değeri için yakın
değerler aldığı görülmüştür. Yakınsanan bileşen değerlerinin denklem (16)’da verilen
izotropik malzemelerin sağlaması gereken koşulu sağladığı görülmüştür.
 C  C12 
C44   11

2



(16)
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Şekil 4: 20000 kristal için farklı tohumlarla türetilen gelişigüzel dönme tensörlerinin
ortorombik kristalin homojenize edilmiş elastisite bileşenlerine etkisi
6 İKİ FAZLI YAPININ HOMOJENLEŞTİRİLMESİ
YKP’ler iki fazdan oluşan malzemeler olduğundan ve bu çalışmada her fazın ayrı ayrı
modellenmiş olmasından ötürü, iki fazlı yapıyı homojenleştirecek bir yönteme ihtiyaç vardır.
Homojenleştirme yöntemi olarak Bölüm 5’te tartışılan tekli-kristalden çoklu kristale geçiş
aşamasında da faydalanılmış olan Taylor tipi homojenleştirme yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntem ile amorf ve kristal fazlardaki mikroskopik şekil değiştirmelerin, makroskopik şekil
değiştirmelere eşit olduğu varsayılmaktadır.
Makroskopik şekil değiştirme gradyan tensörünü F , amorf ve kristal fazların şekil değiştirme
gradyan tensörlerini ise FA ve FK ile gösterirsek; Taylor homojenleştirme yönteminin şekil
değiştirme gradyan tensörleri cinsinden ifadesi denklem (17)’deki gibi olur. Böylece,
makroskopik gerilim tensörü P kristallik derecesine ( ξ ) göre denklem (18)’deki gibi elde
edilebilir. (18)’de, kristal ve amorf fazların mikroskopik gerilim tensörleri olan PK ve PA ise
makroskopik gradyan tensörünün sırasıyla Bölüm 3 ve Bölüm 4’te tartışılan amorf ve kristal
fazların malzeme modellerine girdi olarak verilmesi ile bulunur.

F  FK  FA

(17)

P  PK  (1   )PA

(18)

Şekil 5’te, tek eksenli çekme deneyi analizlerinin, bu bölümde tartışılan yöntemle farklı
kristallik dereceleri için elde edilen şekil değiştirme - gerilim eğrileri verilmiştir. Analizlerde
kullanılan malzeme parametreleri amorf faz için Tablo 1’de, kristal faz için ise Tablo 2’de
verilmiştir. Kristal faz için tanımlanan kayma sistemleri Tablo 3’teki gibidir. Amorf fazın
davranışının kristal faza göre daha yumuşak olarak tanımlanmış olmasından ötürü
bekleneceği üzere, kristallik derecesi arttıkça malzemenin dayanımının da artış gösterdiği
Şekil 5’te görülmektedir.
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Şekil 5: Tek eksenli çekme testi.1-yönünde çekme analizlerinin gerilim-gerinim eğrilerinin
kristal fazın hacimsel oranına bağlı değişimi
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DENİZ SUYU ETKİSİNDEKİ İKİ PARALEL PİM BAĞLANTILI CAMEPOKSİ TABAKALI KOMPOZİT PLAKADA HASAR ANALİZİ
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ÖZET
Bu çalışmada, deniz suyu etkisindeki iki paralel pimle bağlanmış örgülü cam fiber takviyeli
epoksi reçineli kompozit levhaların hasar davranışları araştırılmıştır. Deniz suyunda bekleme
süresi ve bağlantı geometrisi değişiminin hasar yükleri ve hasar tipleri üzerine etkileri
deneysel yöntemlerle incelenmiştir. Deniz suyunun etkilerini gözlemlemek amacı ile
numuneler 0, 3 ve 6 ay sürelerle deniz suyunda bekletilmiştir. Bağlantı geometrisinin
etkilerini belirlemek için; plaka üst kısmından delik merkezine olan mesafenin delik çapına
oranı (E/D), iki delik merkezi arasındaki mesafenin delik çapına oranı (K/D), delik
merkezinden plakanın uzun kenarı arasındaki mesafenin delik çapına oranı (M/D) ve plakanın
genişliğinin delik çapına oranı (W/D) parametre olarak seçilmiştir. Deneysel çalışmada hasar
yükleri tespit edilmiş olup, numunelerin deniz suyunda kalma sürelerine bağlı olarak hasar
yüklerinin düştüğü gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hasar Analizi, Deniz suyu, Pim bağlantısı, Kompozit levhalar,Prepreg.
Seawater effects on the failure behaviours of two parallel pinned joint glass/epoxy
composite plates
ABSTRACT
This study investigates failure behaviors of woven glass fiber reinforced epoxy resin
composite plates with two parallel pins jointed and under the effect of seawater. The effects of
joint geometry and immersion time in seawater were analyzed by experimental methods. In
order to observe the effects of seawater, the samples were kept in seawater for periods of 0
month and 3 and 6 months. For the observation of the joint geometry effect on the failure
behaviour, the edge distance-to-upper hole diameter (E/D), the two hole-to-hole centre
diameter (K/D), the distance from the upper or the lower edge of the specimen to the centre of
the hole-to-hole diameter (M/D), and the width of the specimen-to-hole diameter (W/D) ratios
were selected as geometrical parameters. In the study, the failure loads of the samples were
determined to have decreased depending on an increase in the immersion time in seawater.
Keywords: Failure Analysis, Seawater, Pinned Joint, Composite Plates, Prepr
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1.GİRİŞ
Mühendislik uygulamalarında kompozit yapıların veya yapıları oluşturan kompozit
bileşenlerinin yük transferini sağlıklı bir şekilde iletmesi önemlidir. Mekanik bağlantı türü
olarak pim bağlantısı düşük maliyeti, kolay sökülüp takılabilmesi vb. özelliklerinden dolayı
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Pim bağlantılı yapılarda; bağlantı için pim deliği açılması
işleminde, deliklerin etrafında gerilme yığılmaları ve yerel hasarlar meydana geldiğinden,
kompozit yapıların mukavemetinde düşüşler meydana gelmektedir [1]. Mekanik bağlantılı
kompozit levhaların hasar davranışlarının incelendiği çalışmalarda, genellikle ezilme
(bearing), kesme (shear-out) ve yırtılma (net-tension) hasarları olmak üzere üç temel hasar tipi
gözlemlenmektedir [1, 2]. Şekil 1’de görülen bu hasar tiplerinden yırtılma (net-tension) ve
kesme (shear-out) yıkıcı ve çalışma koşullarında istenilmeyen bir hasar tipi olup, aşırı çekme
ve kayma gerilmelerinden kaynaklanmaktadır [3]. Ezilme (bearing) hasar tipi ise yerel bir
hasar tipidir. Bunun yanı sıra pimli bağlantıların içinde bulunduğu çevresel koşullar,
geometrisi, delik sayısı da hasar davranışı üzerinde önemli bir etkendir. Özellikle deniz
araçlarında kullanılan kompozit malzemelerin, uzun süre su ile temaslarından dolayı
malzemede meydana gelen hasarın biçimi, bozulma nedenleri ve deniz suyu içerisindeki
dayanımları önemlidir.
Pim bağlantılarının hasar davranışları üzerindeki etkileri araştırmacılar tarafından deneysel
olarak araştırılmıştır. Karakuzu ve arkadaşları [2], iki paralel dairesel delikli tabakalı
cam/vinylester kompozit plakalardaki hasar yüklerini, dayanım gerilmelerini ve hasar tiplerini
araştırmışlar. İçten ve Sayman [3], pim bağlantılı alüminyum-cam-epoksi sandviç kompozit
plakaların hasar analizini yapmışlardır. Okutan ve arkadaşları [4], pim bağlantılı dokuma cam
fiber takviyeli epoksi tabakaların hasar gerilmeleri üzerinde çeşitli geometrik parametrelerin
etkilerini deneysel olarak incelemişlerdir. Kishore ve arkadaşları [5], çoklu pim bağlantılı cam
fiber epoksi kompozit tabakaların hasar yükleri ve hasar tiplerini deneysel ve sayısal olarak
araştırmışlardır. Bunun dışında birçok araştırmacıda hasar analizi üzerine deneysel [6, 7, 812] çalışmalar yapmışlar. Aktaş ve Uzun [13], tek pim bağlantılı dokuma cam fiber kompozit
malzemeler üzerinde deniz suyu etkisini deneysel olarak araştırmışlardır. Kaptı ve arkadaşları
[14], tek pim ve civata bağlantılı karbon epoksi tabakalı kompozit levhaların hasar yükleri ve
hasar tipleri üzerine sıkıştırma momentinin ve deniz suyunun etkilerini deneysel ve sayısal
yöntemlerle araştırmışlardır. Özen ve Sayman seri pim bağlantılı örgülü cam fiber takviyeli
epoksi kompozit levhaların hasar başlangıcı ve son hasar yüklerinin değişimini
incelemişlerdir [15].
Bu çalışmada iki paralel pim bağlantılı cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit
prepreglerin hasar davranışı üzerinde deniz suyunun etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Bu
çalışmada geometrik parametrelerin etkilerini belirlemek için; E/D=2, 3, 4, 5, K/D=2, 3, 4,
M/D=3, 4 ve W/D= 9, 10, 11, 12 olarak belirlenmiştir.
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Kompozit levhalar İzmir/Türkiye İzoreel Kompozit İzole Malzemeler Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti. firmasında üretilmiştir. Levhalar 2.5 bar basınçta 150 oC’ de 3 saat süresince
preslenmiştir. Levha kalınlığı 1.6 mm olarak elde edilmiştir. 8 tabakalı cam fiber takviyeli
dokuma epoksi kompozit levhada (her tabakanın kalınlığı 0.2 mm’ dir), fiber hacim oranı
%43‘ tür. Belirlenen geometrik parametrelere göre kesilen numuneler matkap yardımıyla
birbirine paralel, çapı 5 mm olan iki delik açılmıştır. Paralel pim bağlantılı levhanın
geometrisi Şekil 2‘de gösterilmiştir. Numunenin boyutları L, W ve D sırasıyla numunenin
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uzunluğu, genişliği ve delik çapı olarak belirtilmiştir. L ve D sırasıyla 95 mm ve 5 mm olarak
alınmıştır. Sekiz tabakalı kompozit numunenin geometrisinde t, E, K , M ve P ‘de sırasıyla
levha kalınlığı, levhanın deliğe olan mesafesi, iki delik merkezi arasındaki mesafe (mm), delik
merkezinin yanal mesafeye uzaklığı (mm) ve çekme kuvveti (N) olarak tanımlanmıştır
Hazırlanan numunelerin çekme cihazına bağlanması için ek bir aparat hazırlanmış ve
kullanılmıştır. Bu aparat iki paralel delik merkezleri arasındaki mesafenin delik çapına oranı
(K/D=2, 3, 4) referans alınarak hazırlanmıştır. Bu aparatın çizim ve bağlantısı sırasıyla, Şekil
3’ te gösterilmiştir.

Şekil 1. Pim bağlantılarında üç temel hasar tipi [1,2].

Şekil 2. Numune geometrisi [16].

Deneysel çalışmada 0, 3 ve 6 ay boyunca deniz suyunda bekletilmiş numuneler kullanılmış ve
her bir grup için iki aşamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Öncelikle her bir numune
grubuna ait mekanik özellikler belirlenirken, diğer aşamada ise pim bağlantısı için deneyler
yapılmıştır. Testler oda sıcaklığında yapılmıştır.
Table 1. Cam fiber takviyeli dokuma epoksi kompozit prepreglerin mekanik özellikleri [16].
Mekanik Özellikler

Kuru

3 ay

6 ay

Elastisite Modülü E1 (GPa)
Elastisite Modülü E2 (GPa)
Kayma Modülü G12 (GPa)
Kayma Mukavemeti S12
(MPa)
Poisson oranı (v12)
Çekme Mukavemeti, Xt=
Yt (MPa)
Basma Mukavemeti, Xc=
Yc (MPa)

25.90
25.90
6.32
92.00

23.97
23.97
5.40
90.80

22.70
22.70
4.12
88.90

0.16
258.0
0
216.5
0

0.16
215.0
0
195.5
0

0.14
205.0
0
191.5
0

Şekil 3. Deneysel test aparatı [16].

Çekme hasar yükü, basma hasar yükü ve kayma modülü tespit etmek için sırasıyla ASTM D
3039-76 [7, 14], ASTM D 3410-75 [7, 14], ASTM D 7078 [17] standartlarına göre hazırlanan
numuneler kullanılmıştır. Pim bağlantısının gerçekleştirildiği deneylerde 5 mm çapında
paslanmaz çelikten imal edilmiş pim kullanılmıştır. Deneyler, Instron 1114 model çekme test
cihazında,1 mm/dakika çekme hızında yapılmıştır. Her grupta testler üçer kez yapılmış ve
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testlerin ortalaması alınarak temel değere ulaşılmıştır. Deniz suyu etkisindeki kompozit
levhaların mekanik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
2.1. Deniz suyunun hasar yükleri üzerine etkisi
W=45 mm, K=15 mm, M=15 mm ve E=10 mm olan numunede; 6 ay deniz suyunda
bekletildiğinde elde edilen maksimum hasar yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre %5.86; kuru haldeki numunelerden
elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise %13.68 azaldığı görülmüştür. Aynı boyutlarda
ancak E=25 mm olan numunede ise; 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen
maksimum hasar yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen
maksimum hasar yüküne göre %6.51; kuru haldeki numunelerden elde edilen maksimum
hasar yüküne göre ise %13.87 azaldığı görülmüştür (Şekil 4). W=50 mm, K=20 mm, M=15
mm ve E=10 mm olan numunede; 6 ay deniz suyunda bekletildiğinde elde edilen numunelerin
maksimum hasar yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen
maksimum hasar yüküne göre %2.49; kuru haldeki numunelerden elde edilen maksimum
hasar yüküne göre ise %11.03 azaldığı görülmüştür. E=25 mm olan numunede ise; 6 ay deniz
suyunda bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar yükünün, 3 ay deniz suyunda
bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre %0.34; kuru haldeki
numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise %12.84 azaldığı görülmüştür
(Şekil 5).
W/D=10, K/D=4 ve M/D=3

W/D=9, K/D=3 ve M/D=3
4500

3 ay

2000
1500

6 ay

1000
500

2904

3277

2914

2855

3189
2894

2815

3149

2865

2500

2766

Kuru

Hasar Yükü (N)

3532

4022
3762

3993

3751
3486

3335

3865

3561

3296

2500

3747

3000

3000
3489

Hasar Yükü (N)

3500

3071
2835

3500

4000

2000

Kuru
3 ay

1500

6 ay

1000
500

0
2

3

4

0

5

2

E/D

3

4

5

E/D

Şekil 4. W/D=9, K/D=3, M/D=3 ve E/D=2, 3, 4, 5

Şekil 5. W/D=10, K/D=4, M/D=3 ve E/D=2, 3, 4, 5 olan

numunelerin hasar yüklerinin karşılaştırılması

numunelerin hasar yüklerinin karşılaştırılması

W=50 mm, K=10 mm, M=20 mm ve E=10 mm olan numunede; 6 ay deniz suyunda
bekletildiğinde elde edilen maksimum hasar yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre %0.69; kuru haldeki numunelerden
elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise %9.46 azaldığı görülmüştür. E=25 mm olan
numunede ise; 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar
yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne
göre %1.99; kuru haldeki numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise %12.44
azaldığı görülmüştür (Şekil 6).
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W/D=10, K/D=2 ve M/D=4

W/D=11, K/D=3 ve M/D=4

1500

6 ay

1000

2500

4101
4002
3600

4071

3819
3590

4061
3659

3508

3000

3515

3 ay

2000

3500

4048

Kuru

3552

4000

3472

3904

3541

3757

3463
3410

3394

3679

4500

Hasar Yükü (N)

2500

3352

3000

3669
3375

Hasar Yükü (N)

3500

3414

4000

Kuru

3 ay

2000
1500

6 ay

1000

500

500

0
2

3

4

0

5

2

3

E/D

4

5

E/D

Şekil 6. W/D=10, K/D=2, M/D=4 ve E/D=2, 3, 4, 5
olan numunelerin hasar yüklerinin karşılaştırılması.

Şekil 7. W/D=11, K/D=3, M/D=4 ve E/D=2, 3, 4, 5
olan numunelerin hasar yüklerinin karşılaştırılması.

W=55 mm, K=15 mm, M=20 mm ve E=10 mm olan numunede; 6 ay deniz suyunda
bekletildiğinde elde edilen maksimum hasar yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre %1.25; kuru haldeki numunelerden
elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise %15.39 azaldığı görülmüştür. E=25 mm olan
numunede ise; 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar
yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne
göre %11.17; kuru haldeki numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise
%13.92 azaldığı görülmüştür (Şekil 7).
W=60 mm, K=20 mm, M=20 mm ve E=10 mm olan numunede; 6 ay deniz suyunda
bekletildiğinde elde edilen maksimum hasar yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre %0.71; kuru haldeki numunelerden
elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise %12.58 azaldığı görülmüştür. E=25 mm olan
numunede; 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar
yükünün, 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne
göre %0.44; kuru haldeki numunelerden elde edilen maksimum hasar yüküne göre ise %12.13
azaldığı görülmüştür (Şekil 8).
W/D=12, K/D=4 ve M/D=4

2000

3355
3005

2992

2956

3257

2977

2914

3179
2943

2500

3169

Hasar Yükü (N)

3000

2835
2815

3500

Kuru

3 ay

1500

6 ay

1000
500
0
2

3

4

5

E/D

Şekil 8. W/D=12, K/D=4, M/D=4 ve E/D=2, 3, 4, 5 olan numunelerin hasar yüklerinin karşılaştırılması.

2.2. Deniz suyunun hasar tipleri üzerine etkisi
Kuru halde ve deniz suyu içerisinde 3 ay ve 6 ay süre ile bekletilen numunelerde her aşama
sonrasında çekme testine tabi tutularak elde edilen hasar tipleri Tablo 2‘ de gösterilmiştir.
Numunelerin hasar fotoğrafları ve grafikleri Şekil 9-23‘ te gösterilmekte olup, hasar tipleri
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açısından benzerlik gösterdikleri görülmektedir. Tablodan, grafik ve fotoğraflardan da
görüldüğü gibi kuru halde W=45 mm, K=15 mm, M=15 mm, E=10 mm ölçülerindeki, W=50
mm, K=10 mm, M=20 mm ve E=10, 15 mm ölçülerindeki ve 6 ay deniz suyu içerisinde
bekletilen W=50 mm, K=10 mm, M=20 mm ve E=10 mm ölçülerindeki numunelerde hasar
tipi önce ezilme daha sonra yırtılma olarak (B+N) meydana gelmiştir. Diğer tüm geometrik
parametrelerde ezilme hasar tipi (bearing) oluştuğu tespit edilmiştir.
W/D=9, K/D=3 ve M/D=3
4500

Hasar Yükleri (N)

4000

E/D=2

3500
3000

E/D=3

2500
2000

E/D=4

1500
1000

E/D=5

500
0
0

2

4

6

8

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 9. a) Kuru halde numunelerin hasar fotoğrafları b) Kuru halde numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
W/D=9, K/D=3 ve M/D=3
4000

Hasar Yükleri (N)

3500

E/D=2

3000
2500

E/D=3

2000
1500

E/D=4

1000
E/D=5

500
0
0

1

2

3

4

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 10. a) 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
W/D=9, K/D=3 ve M/D=3
4000

Hasar Yükleri (N)

3500

E/D=2

3000
2500

E/D=3

2000
E/D=4

1500
1000

E/D=5

500
0
0

2

4

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

6

8

Şekil 11. a) 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 6 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
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W/D=10, K/D=4 ve M/D=3
3500
E/D=2

Hasar Yükleri (N)

3000
2500

E/D=3

2000
1500

E/D=4

1000
E/D=5

500
0
0

2

4

6

8

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 12. a) Kuru halde numunelerin hasar fotoğrafları b) Kuru halde numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
W/D=10, K/D=4 ve M/D=3
3000
E/D=2

Hasar Yükleri (N)

2500
2000

E/D=3

1500
E/D=4

1000
500

E/D=5

0
0

1

2

3

4

5

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 13. a) 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
W/D=10, K/D=4 ve M/D=3
3000
E/D=2

Hasar Yükleri (N)

2500
2000

E/D=3

1500
E/D=4

1000
500

E/D=5

0
0

1

2

3

4

5

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 14. a) 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 6 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
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W/D=10, K/D=2 ve M/D=4
4000

Hasar Yükleri (N)

3500

E/D=2

3000

E/D=3

2500
2000

E/D=4

1500
1000

E/D=5

500
0
0

5

10

15

20

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 15. a) Kuru halde numunelerin hasar fotoğrafları b) Kuru halde numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.

Tablo 2. Kompozit numunelerin hasar tipleri
Numune Boyutları

Hasar Tipi
Kuru

3 ay

6ay

W/D=9

E/D=2

B+N

B

B

K/D=3

E/D=3

B

B

B

E/D=4

B

B

B

E/D=5

B

B

B

W/D=10

E/D=2

B

B

B

K/D=4

E/D=3

B

B

B

E/D=4

B

B

B

M/D=3 E/D=5

B

B

B

M/D=3

E/D=2

B+N

B

B+N

K/D=2

E/D=3

B+N

B

B

E/D=4
M/D=4 E/D=5

B

B

B

B

B

B

W/D=11

E/D=2

B+N

B

B

K/D=3

E/D=3

B

B

B

E/D=4

B

B

B

M/D=4 E/D=5

B

B

B

E/D=2

B

B

B

E/D=3

B

B

B

E/D=4

B

B

B

E/D=5

B

B

B

W/D=12
K/D=4

3500

Hasar Yükleri (N)

W/D=10

W/D=10, K/D=2 ve M/D=4
4000
E/D=2

3000
2500

E/D=3

2000
1500

E/D=4

1000
E/D=5

500
0
0

1

2
3
4
Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

5

Şekil 16.a) 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin
hasar fotoğrafı b) 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yer değiştirme grafiği.

M/D=4
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W/D=10, K/D=2 ve M/D=4
4000

Hasar Yükleri (N)

3500

E/D=2

3000
E/D=3

2500
2000

E/D=4

1500
1000

E/D=5

500
0
0

1

2

3

4

5

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 17. a) 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 6 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
W/D=11, K/D=3 ve M/D=4
4500

Hasar Yükleri (N)

4000

E/D=2

3500
3000

E/D=3

2500
2000

E/D=4

1500
1000

E/D=5

500
0
0

2

4

6

8

10

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 18. a) Kuru halde numunelerin hasar fotoğrafları b) Kuru halde numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği
W/D=11, K/D=3 ve M/D=4
4500

Hasar Yükleri (N)

4000

E/D=2

3500
3000

E/D=3

2500
2000

E/D=4

1500
1000

E/D=5

500
0
0

1

2

3

4

5

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 19. a) 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
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W/D=11, K/D=3 ve M/D=4
4000

Hasar Yükleri (N)

3500

E/D=2

3000
2500

E/D=3

2000
1500

E/D=4

1000
500

E/D=5

0
0

1

2

3

4

5

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 20. a) 6 ay
deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin yükyerdeğiştirme grafiği.
W/D=12, K/D=4 ve M/D=4
3500

E/D=2

Hasar Yükleri (N)

3000
2500

E/D=3

2000
1500

E/D=4

1000

E/D=5

500
0
0

1

2

3

4

5

6

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 21. a) Kuru halde numunelerin hasar fotoğrafları b) Kuru halde numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
W/D=12, K/D=4 ve M/D=4
3500
E/D=2

Hasar Yükleri (N)

3000
2500

E/D=3

2000
1500

E/D=4

1000
500

E/D=5

0
0

1

2

3

4

5

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 22. a) 3 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 3 ay deniz suyunda bekletilen
numunelerin yük-yerdeğiştirme grafiği.
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W/D=12, K/D=4 ve M/D=4
3500
E/D=2

Hasar Yükleri (N)

3000
2500

E/D=3

2000
1500

E/D=4

1000
500

E/D=5

0
0

1

2

3

4

5

Pim Yerdeğiştirmesi (mm)

Şekil 23. a) 6 ay
deniz suyunda bekletilen numunelerin hasar fotoğrafları b) 6 ay deniz suyunda bekletilen numunelerin yükyerdeğiştirme grafiği.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada sekiz tabakalı iki paralel pim bağlantılı cam fiber takviyeli dokuma epoksi
kompozit prepreglerin hasar davranışı üzerinde deniz suyunun etkileri araştırılmıştır.
Çalışmalarda kompozit levhaların deniz suyunda kalma süreleri (0, 3 ve 6 ay) ve geometrik
parametrelerin (E/D, W/D, K/D ve M/D) değişiminin hasar yükü ve hasar tipi üzerine etkileri
deneysel olarak incelenmiştir.
1- Kompozit levhaların deniz suyu içerisinde kalma süreleri uzadıkça mekanik değerlerinin
düştüğü tespit edilmiştir.
2- Numunelerin deniz suyu içerisinde kalma süreleri artıkça, maksimum hasar değerlerinin
düştüğü, E/D oranı arttığı zaman hasar yüklerinin arttığı tespit edilmiştir.
3- Kuru halde, 3 ay deniz suyunda ve 6 ay deniz suyunda bekletildikten sonra teste tabi
tutulan numunelerde genel olarak ezilme hasar tipi oluştuğu gözlenmiştir.
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KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN
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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the low-velocity impact response of sandwich beams
with graded core. In this study, carbon/epoxy composite was choosen as skin material, and
three Divinycell foams with different densities were choosen as core material. Six different
core arrays of sandwich beams with three layered core material were investigated. Beam
dimensions and core thicknesses were constant in all six different arrays. Impact response of
sandwich beams with graded core was modelled using the finite element analysis. The
influence of graded foam core on the impact behaviour of sandwich composites was evaluated
by the analysis of the displacement, Von Mises stresses and contact forces for both end fixed
sandwich beams under the same impact energy. Results show that on sandwiches with
uniform core, although the increasing foam density reduces displacement and contact forces,
it increases Von Mises stresses. Similar results were observed on sandwich composites with
foam cores that have gradually increasing or decreasing density. On these sandwiches, the
foam density of the top surface, where impact hits, determines the sandwich features. It is
difficult to generalize for displacements or Von Mises stresses of sandwiches with irregular
foam core array. The properties of the sandwich beams change depending on the arrays of
grades.
Keywords: Sandwich composite, graded foam core, impact
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, kademelendirilmiş köpük malzemeye sahip sandviç kirişlerin, düşük
hızlı darbe etkisi altındaki cevabını ortaya koymaktır. Araştırmada kullanılan sandviç kirişin
kabuk malzemesi olarak karbon/epoksi kompozit ve çekirdek malzemesi olarak üç farklı
yoğunluktaki Divinycell köpük seçilmiştir. Üç katmanlı çekirdeğe sahip sandviç kirişlerde,
altı farklı çekirdek katmanı sıralanışı incelenmiştir. Kiriş boyutları ve çekirdek kalınlıkları
tüm yapılandırmalar için sabit tutulmuştur. Kademeli sandviç kirişin darbe cevabı, sonlu
elemanlar analizi (FEA) kullanılarak modellenmiştir. Kademeli köpük çekirdeğin, sandviç
kompozitin darbe davranışına etkisi, aynı darbe enerjisi altındaki iki uçtan ankastre sandviç
kirişlerin yer değişimleri, Von Mises gerilmeleri ve temas kuvvetleri analizleri ile
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, tek tip köpüğün kullanıldığı sandviçlerde, artan köpük
yoğunluğunun yer değişim ve temas kuvvetlerini azaltmasına rağmen, Von Mises
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gerilmelerini artırdığını ortaya koymuştur. Benzer sonuç yoğunluğun adım adım arttığı ya da
azaldığı kademeli köpük içeren sandviç kompozitlerde de bulunmuştur. Bunlarda, darbenin
geldiği üst yüzeydeki köpük yoğunluğu sandviç özelliğini belirleyici olmaktadır. Üst
yüzeydeki köpüğün artan yoğunluğuyla yer değişimi azaltmakta ve Von Mises gerilmeleri
artmaktadır. Kademelendirmelerdeki yoğunluk artış ya da azalışının düzenli olmadığı
sandviçlerde ise yer değişimi ve Von Mises gerilmelerine dair genelleme yapmak zor olup,
özellikler kademelerin sıralanışına bağlı olarak değişmektedir.
Anahtar kelimeler: Sandviç kompozit, kademelendirilmiş köpük çekirdek, darbe
1 GİRİŞ
Sandviç kompozitler, yüksek eğilme rijitliği/ağırlık ve yüksek mukavemet/ağırlık oranlarına
sahip olmaları sebebiyle, son yıllarda başlıca hava ve deniz endüstrisi olmak üzere birçok
endüstriyel uygulamada yer almaktadır. Bu kompozitler, temelde iki ince ve rijit kabuk ile
daha kalın ve hafif çekirdekten ibarettir. Kabuk ve çekirdeğe ait özellikler, sandviç yapının
cevabını direk olarak etkilemektedir [1, 2]. Literatürde, farklı köpük malzemelere sahip
sandviç kompozitlerin darbe yükleri altındaki cevaplarının incelendiği çok sayıda çalışma
mevcuttur [3]. Çalışmalar göstermektedir ki, çekirdek malzemesi yapının dinamik cevabı
üzerinde son derece etkindir [4-6]. Düşük dızlı darbe yükü altındaki sandviç kompozitlerin
davranışlarında incelenen köpük malzemeleri çoğunlukla üniformdur. Üniform bir köpüğün
sunduğu özelliklerin geliştirilmesi için kademelendirilmiş köpük malzemelerinin yer aldığı
sandviçlere ait çalışmalar ise sınırlı seviyededir. Son dönemlerde yapılan bu çalışmaların
bazıları deneysel [7], bazıları ise nümerik modelleme [8,9] sonuçlarını içermektedir.
Bu çalışmada ise, farklı özelliklere sahip üç çeşit köpüğün, eşit kalınlıkta ve değişik sıralarda
yer aldığı sandviç kirişlerin darbe altındaki davranışları incelenmiştir. Kabuk malzemesi
olarak karbon/epoksi kompozitin kullanıldığı iki ucundan ankastre olarak tutturulmuş bu
sandviç kirişlerin düşük hızlı darbe altındaki davranışlarını tespit için sonlu eleman modelleri
oluşturulmuştur. Sonuçta, köpük özellikleri ve sıralanışlarının darbe neticesinde ortaya çıkan
yerdeğişimi ve Von Mises gerilmelerini nasıl etkilediğine bakılmıştır.
2 SONLU ELEMANLAR MODELİ
Problem tanımı:
Çalışmada modellenen sandviç kirişlerde, çekirdek malzemesi olarak farklı sıralanışlardaki
eşit kalınlıkta 3 farklı Divinycell köpük ve kabuk malzemesi olarak [45] dizilime sahip
karbon fiber takviyeli kompozitler kullanılmıştır. Kabukların kalınlıkları ts=0.762 mm ve
çekirdek kalınlıkları tf=12.7 mm dir. Kiriş uzunluğu L=230 mm ve kiriş genişliği ise w=25.4
mm alınmıştır. Modellenen sandviç kirişlere ait sematik gösterim Şekil 1 de verilmiştir.

Şekil 1. Kademelendirilmiş sandviç kompozit geometrisi
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Tablo 1 de verilen toplamda 9 farklı model oluşturulmuştur. Sandviç kirişler iki ucundan
ankastre olarak tutturulmuş ve bir vurucu aracılığıyla darbe yüküne maruz bırakılmıştır.
Değişen çekirdek malzeme özelliklerinin ve 3 tabakalı çekirdek malzeme sıralanışının kirişin
darbe cevabına etkisi incelenmiştir.
Tablo 1. İncelenen sandviç kompozitlerdeki köpük malzemelerin sıralanışı
Numara

Sandviç kompozitteki köpük
malzemelerin sıralanışı

1
2

H100
H100-H160-H250

3

H100-H250-H160

4
5

H160
H160-H100-H250

6

H160-H250-H100

7
8

H250
H250-H100-H160

9

H250-H160-H100

Nümerik Model:
Düşük hızlı darbeye maruz kademelendirilmiş sandviç kirişin davranışlarını ortaya
koyabilmek için ANSYS paket programının LS DYNA modülü kullanılarak sonlu elaman
modelleri oluşturulmuştur. Kabuk malzemesi olarak kullanılan karbon/epoksi kompozit
modelde ortotropik elastik malzeme olarak tanımlanmıştır. Elastik modüller enine ve boyuna
doğrultularda eşit alınmıştır. Çekirdek malzemesi olarak 3 farklı Divinycell köpük, eşit
kalınlıkta 50 tabakadan oluşacak şekilde modellenmiştir. Köpükler modelde izotropik elastik
malzeme olarak tanımlanmıştır. Tablo 2’de, modellerde kullanılan sandviç kompozit
bileşenlerinin özellikleri verilmiştir. Sandviç kompoziti modellemek için seçilen eleman tipi,
12 serbestlik derecesine sahip 4 düğümden oluşan Shell 163’tür. Vurucu için çelik malzeme
seçilmiş ve rijit olarak modellenmiştir. Yarıçapı 6.35 mm ve kütlesi 4.926 kg olan küresel
vurucu, 4 J enerjiyi levhaya iletebilmesi için 1.1885 m/s ilk hızla 10 mm yükseklikten
levhanın tam ortasına düşecek şekilde modellenmiştir. Vurucu için seçilen eleman tipi 8
düğümlü 3D Solid 164’tür.
Tablo 2. Sandviç kompozit bileşenlerinin mekanik özellikleri
Mekanik
(Birim)

Özellikler Kabuk

Çekirdek-1
H100

Çekirdek-2

Çekirdek-3

H160

H250

Çekme modülü (MPa)

10658

130

205

320

Kayma modülü (MPa)

4000

35

60

97

Yoğunluk (kg/m3)

1446

100

160

250

Poisson oranı

0.3

0.3

0.3

0.3
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Sonlu elemanlar modeli oluşturulan iki uçtan ankastre tutturulmuş sandviç kirişe ait sınır
şartları ve yükleme durumu Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Sandviç modelin sınır şartları ve yükleme durumu

yer değiştirme (mm)

Oluşturulan modelden yeterli doğrulukta sonuç elde edebilmek için gereken eleman sayısı
mesh analiziyle bulunmuştur. Değişen eleman sayılarına bağlı maksimum yer değişimlerinde
görülen farklılıklar Şekil 3’te gösterilmiştir. Sonuçta, uzunluk boyunca (230) ve genişlik
boyunca (26) elemanın yer aldığı toplamda 5980 elemandan oluşan model tüm sonlu
elemanlar analizinde kullanılmak üzere seçilmiştir.
15.65
15.6
15.55
15.5
15.45
15.4
15.35
15.3
144

608

5980

12730

Eleman sayısı

Şekil 3. Mesh analizi
Ayrıca, sonlu elemanlarla yapılan hesaplamaların doğruluğundan emin olabilmek için
literatürdeki deneysel sonuçlarla karşılaştırma yapılmıştır. Poliuretan köpük ve karbon epoksi
kabuğun kullanıldığı sandviç kirişin darbe davranışına ait deneysel sonuçları içeren Ref [10]
ile modelden elde edilen sonuçların mukayesesi Şekil 4’te verilmiştir. Görüldüğü gibi, mesh
analiziyle tespit edilmiş eleman sayısına sahip model sonuçlarıyla, deneysel sonuçlar
benzerlik göstermektedir.

498
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Özmen ve Baba

yer değiştirme (mm)
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Şekil 4. Modelin doğrulanması
3 SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Sandviç kompozitlerde kademelendirilmiş köpük malzemelerin bulunmasının, bu
kompozitlerin darbe davranışını nasıl etkileyeceğinin incelendiği çalışmada öncelikle tek tip
köpüğün yer aldığı sandviç kompozitler modellenmiştir. Şekil 5’te, sadece H100, H160 ve
H250 köpük malzemelerinin yer aldığı sandviç kompozitlerin orta noktalarındaki zamana
bağlı yerdeğişim grafikleri, Şekil 6’da ise, H100 çekirdekli sandviç kompozitte ortaya çıkan
maksimum yer değiştirmelere ait kontur çizimler verilmiştir. Şekil 5’teki grafikten görüldüğü
gibi, her bir köpük için zaman bağlı yerdeğişimi parabolik bir eğriyi vermektedir.
Yerdeğişimi, zaman içerisinde darbe hızıyla bağlantılı olarak artmakta, maksimum değerine
ulaştıktan sonra ise benzer şekilde azalmaktadır. İncelenen köpükler arasında H100 de
görülen yerdeğişimi en büyük (15.542 mm) olup, H250 ye kıyasla %3.6 fazladır.
Yerdeğişiminde görülen bu düşüş, H250 köpüğüne ait yoğunluk ve elastik modülün, H100
köpüğününkinden yaklaşık 2.5 kat fazla olmasının sadviç kompozite sağladığı rijitlikle
alakalıdır.
18

yer değiştirme (mm)

16
14

H100

12

H160

10

H250

8
6
4
2
0
0

6

12

18

24
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30
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Şekil 5. Tek tip köpüğe sahip sandviç kompozitlerin merkezinde görülen
zamana bağlı yerdeğişimi
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Şekil 6. H100 çekirdekli sandviç kompozit için maksimum yer değiştirmeler
Rijitliğin etkisi, Şekil 7 de verilmiş olan H100, H160 ve H250 köpük malzemelerinin yer
aldığı sandviç kompozitlerdeki kuvvet-zaman grafiklerinde de görülmektedir. Bu köpükler
arasında en yüksek yoğunluk ve rijitliğe sahip H250 köpük malzemeli sandviçteki temas
kuvveti değeri, yerdeğişiminde olduğu gibi en küçüktür (903 N). İncelenen diğer tüm
kompozitler için bulunan maksimum temas kuvvetleri 903 ile 1044 N arasında değişmektedir.

Temas kuvveti (N)

1200
1000
800
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H100

400

H160

200

H250

0
0
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12

18

24

30

36

zaman(msn)
Şekil 7. Tek tip köpüğe sahip sandviç kompozitlerde zamana bağlı kuvvet değişimi
Şekil 8’de, H100 çekirdekli sandviç kompozitte ortaya çıkan Von Mises gerilmelerine ait
kontur çizimler verilmiştir. Şekil incelendiğinde görülebileceği gibi, darbe etkisiyle ortaya
çıkan en büyük gerilmeler, sandviç merkezinde yani vurucunun darbe yükünü uyguladığı
bölgede ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 8. H100 çekirdekli sandviç kompozit için Von Mises gerilmeleri
Tablo 3’te her farklı köpük sıralanışı için bulunmuş sandviç kompozit merkezine ait
maksimum yer değişim ve Von Mises gerilme değerleri verilmiştir. Ayrıca Şekil 9 ve 10’da,
bu sandviç kompozitler için bulunan maksimum yer değişim ve Von Mises gerilmelerinin,
H100 köpüğün kullanıldığı sandviç kompozitler için bulunmuş değerlerle normalize edildiği
grafikler sunulmuşur.
Tablo 3. İncelenen sandviç kompozitlere ait yer değiştirme ve
Von Mises gerilme değerleri
No

Kademeli köpük içeren Maksimum
sandviç kompozitler
yerdeğiştirme (mm)

Maksimum VonMises
gerilmesi (MPa)

1

H100

15,5424

258,262

2

H160

15,4043

261,082

3

H250

14,9977

277,695

4

H100-H160-H250

15,2497

242,233

5

H100-H250-H160

15,3042

282,035

6

H160-H100-H250

15,1335

289,315

7

H160-H250-H100

15,209

236,97

8

H250-H100-H160

15,2534

322,759

9

H250-H160-H100

15,0108

285,473

Şekil 9 ve 10 incelendiğinde, tek tip köpük içeren sandviç kompozitlerde köpük malzemesi
yoğunluğundaki artışın yer değişimlerinde azalmaya, Von Mises gerilmelerinde ise artmaya
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Uy/UyH100

neden olduğu görülmektedir. Yoğunluğun adım adım arttığı ya da azaldığı kademeli köpük
içeren sandviç kompozitlerde ise darbenin geldiği yüzeye yakın yerde bulunan köpük
malzeme özellikleri, yerdeğişimi ve gerilmeler üzerinde daha etkin olmaktadır. Darbenin
geldiği üst yüzeyden itibaren, yoğun olandan daha az yoğun olana doğru köpük malzemeleri
sıralandığında (H250-H160-H100) ortaya çıkan yerdeğişimi, diğer sıralanışlara kıyasla daha
küçüktür. Bu kompozitler için bulunan yerdeğişim değeri, kademelendirilmiş köpük içeren
sandviçler arasında en düşük olandır. Köpük malzemelere ait yoğunlukların darbenin geldiği
üst yüzeyden itibaren arttığı (H100-H160-H250) sandviçlerde ise, H100 köpüğünün düşük
yoğunluğuna bağlı olarak daha yüksek yerdeğişimi görülmektedir. Ayrıca bu sandviçlerde
görülen Von Mises gerilmesi, (H250-H160-H100) sadvicindekine göre %15 daha küçüktür.
1.0000
0.9900
0.9800
0.9700
0.9600
0.9500
0.9400

Şekil 9. Kademeli köpük içeren sandviç kompozitlerdeki yerdeğişimlerinin, H100 köpük
içeren sandviçlerdeki yerdeğişimlerine göre normalizasyonu
Kademelendirmelerdeki yoğunluk artış ya da azalışının düzenli olmadığı sandviçlerde ise yer
değişimi ve Von Mises gerilmelerine dair genelleme yapmak zordur. Bunlarda ortaya çıkan
değerler, farklı özelliklerdeki kademelerin sıralanışına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin
tek tip H160 çekirdeği yerine, H160 dan daha düşük ve yüksek yoğunluktaki H100 ve H250
köpükle kademlendirilen çekirdeğin kullanılması halinde, yerdeğişim miktarı azalırken, Von
Mises gerilmeleri bu iki tabakanın sıralanısına bağlı olarak farklılık göstermektedir.
4 DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, kademeli köpük malzemeye sahip sandviç kirişlerin, düşük hızlı darbe etkisi
altındaki davranışları incelenmiştir. H100, H160, H250 Divinycell köpük malzemelerinin tek
tek ve birlikte çekirdek olarak kullanıldıgı sandviçlerde darbe sonrası ortaya çıkan
yerdeğistirme ve Von Mises gerilmelerine bakılarak kademenin etkisi ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemiyle yapılan analiz neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
 Düşük dızlı darbe etkisi altındaki tek tip köpük içeren sandviç kompozitlerde, köpük
malzemesi yoğunluğundaki artış yer değişiminde ve temas kuvvetinde azalmaya, Von
Mises gerilmesinde artmaya neden olmaktadir.
 Köpük yoğunluklarının darbeyi alan yüzeyden itibaren adım adım arttığı ya da azaldığı
sandviç kompozitlerin özellikleri, darbenin geldiği yüzeye yakın yerde bulunan köpük
malzemesi tarafından kontrol edilmektedir.
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Şekil 10. Kademeli köpük içeren sandviç kompozitlerdeki Von Mises gerilmelerinin, H100
köpük içeren sandviçlerdeki gerilmelere göre normalizasyonu
 Çekirdeğini oluşturan kademelerdeki köpük malzemeleri yoğunluğunun, düzenli artış ya
da azalış göstermediği sandviçlerde ortaya çıkacak özellikler için genelleme yapmak
zordur. Ancak şurası kesindir ki, tek tip köpük yerine, farklı sıralanışlarda kademeli
köpük yapının kullanımı, darbe altında farklı özellikler sergileyen sandviç kompozitler
elde etmek için uygundur.
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ABSTRACT
In this study, response of a homogeneous, isotropic and linear elastic half-space, which
includes twin circular cavities, is investigated when subjected to out-of-plane harmonic force.
Cavities have different radius and the distance between centers of the cavities varies. Cavity
centers are at the same depth. First cavities inner surfaces is subjected to out-of-plane
harmonic force whereas second cavities inner surface is stress-free. By using wave function
expansion method, displacement fields are expressed in terms of Fourier-Bessel series.
Boundary conditions at cavity surfaces are satisfied directly when polar coordinates are used.
Boundary condition at flat surface is satisfied by imaging technique. In numerical results, the
effect of second cavities radius and the distance between cavity centers on circumferential
stress at first cavities surface is demonstrated.
Key words: Half-space, twin cavities, Fourier-Bessel series, imaging technique
ÖZET
Bu çalışmada, düzlem dışı harmonik yük etkisinde ikili silindirik oyuk içeren türdeş, eş yönlü
ve doğrusal esnek yarım-uzayın davranışı incelenmiştir. Oyuklar farklı yarıçaplarda olup,
aralarındaki mesafe değişkendir. Her iki oyuk merkezinin de serbest yüzeye olan uzaklığı
eşittir. Birinci oyuk iç yüzeyi düzlem dışı harmonik yük etkisinde iken ikinci oyuğun iç
yüzeyi serbesttir. Dalga fonksiyonu açılım tekniği kullanılarak yer değiştirme alanları FourierBessel serileri ile ifade edilmiştir. Kutupsal koordinat takımlarının kullanılması ile oyuk
yüzeyindeki sınır koşulları doğrudan sağlatılmıştır. Serbest yüzeydeki sınır koşulu da yansıma
tekniği kullanılarak sağlatılmıştır. Sayısal sonuç kısmında ikinci oyuk yarıçapının ve oyuklar
arasındaki mesafenin, birinci oyuk yüzeyindeki dairesel gerilmeye olan etkileri gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yarım uzay, ikili oyuk, Fourier-Bessel serisi, yansıma tekniği
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1. GİRİŞ
Günümüzde şehirleşmenin artması ile birlikte altyapı sistemlerine olan ihtiyaç da artmıştır.
Tüneller, isale, petrol, gaz, enerji ve iletişim hatları gibi yeraltı hat sistemleri, sıvı ya da katı
yakıtlar için büyük yeraltı depolama yapıları, sığınaklar ve enerji santralleri gibi yeraltı
yapıları, bu altyapı sitemlerine örnek olarak verilebilir. Yeraltı yapıları iç veya dış dinamik
zorlamalar veya deprem etkisi gibi yüklere maruz kalmaktadırlar. Herhangi bir afet
durumunda bu yapıların ayakta kalması hayati önem taşıdığından, söz konusu yükler altında
güvenlikli olarak tasarlanması gerekmektedir.
Yapılan çalışmalara bakıldığında, boşluk veya farklı tipten bir malzeme içeren elastik bir
ortamın dinamik etkiler altındaki davranışı, geçmişte Eringen ve Şuhubi [3] ve Graff [4]
tarafından etraflıca incelenmiştir. Elastik bir yarım uzayda dairesel bir oyuktan, SH dalgasının
saçılım ve kırınım problemi ilk kez Lee [7] tarafından incelenmiştir. Serbest yüzeydeki sınır
koşullarının sağlatılmasında yansıma tekniği kullanılmıştır. SH dalgası etkisindeki bir yer altı
tünelinin davranışı Lee ve Trifunac [8] tarafından araştırılmıştır. İkili oyuk içeren yarım
uzayda, dalga probleminin ilk çözümlerinden biri Balendra ve diğ. [1] tarafından yapılmıştır.
Bu çalışmada düzlem harmonik SH dalgası etkisinde dairesel en kesitli paralel ikiz tünel
içeren yarım uzayın kararlı çözümleri elde edilmiştir. Guan ve Moore [5] ikili oyuk içeren bir
ortamın üç eksenli dinamik davranışını ardışık yansımalar tekniğini kullanarak
incelemişlerdir. Çoklu dairesel oyuk içeren yarım uzayın SH dalgası etkisindeki dinamik
analizini karmaşık fonksiyonlar yöntemini kullanılarak Guoqing ve Dianku [6] tarafından
araştırılmıştır. Liang ve diğ. [9] dalga fonksiyonu açılım tekniğini kullanarak yeraltındaki
oyuk gruplarının serbest yüzeydeki yer hareketi büyütmesine olan etkisini araştırmışlardır.
Dravinski ve Yu [2] genel bir şekle sahip, keyfi sayıdaki farklı ortamın bulunduğu elastik bir
yarım uzayın harmonik SH dalgası etkisindeki davranışını doğrudan sınır entegral denklemi
yöntemi ile incelemişlerdir. Silindirik bir kabuk içeren yarım uzayın titreşim problemi
Özmutlu ve diğ. [10] tarafından incelenmiştir. Serbest yüzeydeki sınır koşullarının
sağlatılmasında en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır.
Bu çalışmada, oyukların ekseni boyunca geometrinin, ortamın malzeme özelliklerinin ve
zorlamanın değişmediği kabul edilmiştir. Çözümde, yer değiştirme ve gerilmelere ait ifadeler
hareket denkleminde yerine yazılarak kutupsal koordinatlarda dalga denklemleri elde
edilmiştir. Bu dalga denklemlerinin çözümü, yerel eksen takımlarında Fourier Bessel serisi
şeklinde elde edilmiştir. Oyuk yerel eksen takımları arasındaki dönüşümde ekleme teoremi
kullanılmıştır. Böylece oyuk yüzeylerindeki sınır koşulları tam olarak sağlatılmıştır. Serbest
yüzeydeki sınır koşulları da yansıma tekniği ile sağlatılmıştır.
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2. TEMEL DENKLEMLER VE ÇÖZÜM

Şekil 1. Problemin geometrisi
Yarı sonsuz ortamda, serbest yüzeyden h kadar derinlikte, yarıçapları sırası ile a1 ve a2 olan,
Şekil 1 de görüldüğü gibi iki dairesel silindirik oyuk göz önüne alalım. Oyuklar (r, , z)
silindirik koordinatlar olmak üzere z ekseni boyunca uzanmaktadır ve merkezleri arasında d
kadar mesafe vardır. Ortamın malzeme özelliklerinin, oyukların geometrisinin ve zorlamanın
z ekseni boyunca değişmediği kabul edilmiştir. Problemin geometrisi nedeni ile kutupsal
koordinatların kullanılması uygun olacaktır. Yarım uzayın türdeş, eş yönlü ve doğrusal esnek
bir malzemeden oluştuğu kabul edilmiştir. Yarım uzayda  kayma dalgası hızı ve  kayma
modülüdür.
Problemin yönetici denklemi olan dalga denklemi kutupsal formda (1)’de verilmiştir.

 2 1  1 2 
1 2


U
(
r
,

,
t
)

U (r ,  , t )
 2

r r r 2  2 
 2 t 2
 r

(1)

Kararlı halde yer değiştirmeler harmonik olacaktır.

U (r, , t )  u(r, )eit

(2)

Burada  açısal frekanstır. (2) denklemi (1)’e yerleştirilirse Helmholtz denklemi elde edilir.

 2 1  1 2

 2
 k 2  u (r ,  )  0
 2
2
r r r 
 r


(3)

Burada k =  / dalga sayısını temsil eder. Helmholtz denkleminin çarpanlara ayırma
yöntemi ile çözülmesi ile aşağıdaki çözüm elde edilir.

506
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Özmutlu, Kara ve Engin


u (r , )    An H n (1) (kr )Cos(n )  Bn H n (1) (kr ) Sin(n )  
n 0



 C H
n 0

n

(2)
n

(kr )Cos(n )  Dn H n (kr ) Sin(n ) 

(4)

(2)

Birinci oyuk z1 ekseni doğrultusunda  rz (r1  a1 ,1 , t )  Poeit şeklinde bir harmonik yükle
yüklenmiş olup, ikinci oyuk yüksüzdür. Bu zorlama etkisinde ortamda SH dalgaları oluşur.
Oluşan SH dalgaları düz yüzeyden aynı açı ile yansıyacaktır. Yansıyan dalgaları temsil etmek
için sisteme oyukların x eksenine göre simetrik yansımaları eklenir. Oyuklar ve yansımaları
ile birlikte eşdeğer model Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Eşdeğer model
Burada birinci ve ikinci oyuktan gelen yer değiştirme alanları u z1 ve u z 2 ile, yansımalarından
gelen yer değiştirme alanları da u z1i ve u z 2i ile gösterilmiştir. (4)’de verilen çözüm
fonksiyonundaki Cn ve Dn katsayıları ile başlayan terimler, Sommerfeld ışıma koşulunu
sağlamadığı için çözümden çıkartılır. Bu durumda oyuklardan saçılan yer değiştirme alanları
aşağıdaki gibi olacaktır.


uz1 (r1 ,1 )    Az1,n H n (1) (kr1 )Cos(n1 )  Bz1,n H n (1) (kr1 ) Sin(n1 ) 

(5)

n 0



uz 2 (r2 , 2 )    Az 2,n H n (1) (kr2 )Cos(n2 )  Bz 2,n H n (1) (kr2 ) Sin(n2 ) 

(6)

n 0
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uz1i (r3 ,3 )    Az1i ,n H n (1) (kr3 )Cos(n3 )  Bz1i ,n H n (1) (kr3 ) Sin(n3 ) 

(7)

n 0



uz 2i (r4 ,4 )    Az 2i ,n H n (1) (kr4 )Cos(n4 )  Bz 2i ,n H n (1) (kr4 ) Sin(n4 ) 

(8)

n 0

Ortamdaki toplam yer değiştirme alanı, oyuklardan ve yansımalarından gelen yer değiştirme
alanlarının toplamı olacaktır.

uz  uz1  uz 2  uz1i  uz 2i

(9)

Her yer değiştirme alanı, kendi kutupsal koordinat sisteminde tanımlanmıştır. Koordinat
dönüşümü gereken durumlarda aşağıdaki ekleme teoremlerinden yararlanılır (Watson, [11]).

Şekil 3. Ekleme teorisi koordinat dönüşümleri

 2   m 0  i ( n  m )
Cn (kri )Cos  ni    
 (1) n ei ( m  n )  H n(1) m (kR)
 e
4

m 0 





(1) m  (1) n ei ( n  m )  ei ( m  n )  H m(1) n (kR) J m (krj )Cos  ni  
 2   m 0  i ( n  m )
 (1) n ei ( m  n )  H n(1) m (kR)

i
 e
4 
m0 




(1) m  (1) n ei ( n  m )  ei ( m n )  H m(1) n (kR) J m (krj ) Sin  ni 

(10)




 2   m 0  i ( n  m )
Cn (kri ) Sin  ni     i
 (1) n ei ( m n )  H n(1) m (kR )
 e
4 
m 0 





(1) m  (1) n ei ( n  m )  ei ( m n )  H m(1) n (kR) J m (krj )Cos  ni  
 2   m 0  i ( n  m )
 (1) n ei ( m n )  H n(1) m (kR)


 e
4

m0 




(11)



 (1) m  (1) n ei ( n  m )  ei ( m n )  H m(1) n (kR) J m (krj ) Sin  ni 

508
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Özmutlu, Kara ve Engin

Burada Cn(.) yerine Hankel Hn(1)(.) yazılabilir, ayrıca m0’da m = 0 için00 = 1/4 ve m > 1 için
m0 = 1/2 dir.
3. SINIR KOŞULLARI
Denklem (9)’da verilen yer değiştirme alanı aşağıdaki sınır koşullarını sağlamalıdır.

 rz

r1  a

 rz

r2  a

 rz

r3  a

 rz

r4  a




uz (r1  a1 ,1 )  P0
r1

(12)




uz (r2  a2 , 2 )  0
r2

(13)




uz (r3  a1 ,3 )  0
r3

(14)




uz (r4  a2 , 4 )  0
r4

(15)

Serbest yüzeydeki sınır koşulu (denklem (16)) kendiliğinden sağlanacaktır.

 yz

y 0




uz ( x, y  0)  0
y

(16)

4. SAYISAL SONUÇLAR
Fourier-Bessel serileri ve ekleme teorisi serileri yakınsaktır, bu nedenle serilerin üst limiti sonlu bir N
sayısında sınırlandırılabilir. Bu şekilde bilinmeyen sayısı 8N+4 adet olacaktır. Toplam 4 adet sınır
koşulunun her birinden 2N+1 adet, toplamda 8N+4 adet denklem elde edilir. Denklem sistemi
oluşturularak bilinmeyenler hesaplanır. Sayısal örneklerde uzay boyutundaki değişkenler, birinci oyuk
yarıçapına bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır.
Şekil 4-7'de, ikinci oyuk yarıçapının çeşitli değerleri için birinci oyuk yüzeyindeki dairesel gerilme
verilmiştir. Şekil 4-6'da a2 / a1  0.1 durumunda gerilmeler y1 eksenine göre simetriktir. Yani ikinci
oyuğun etkisi görülmemektedir. İkinci oyuk yarıçapının daha büyük değerleri için ikinci oyuğun etkisi
daha da belirgin hale gelmektedir. Ancak Şekil 7'de, a2 / a1  0.1 değeri için de sonuçlar simetrik
değildir. Bu durum yüksek frekanslarda ikinci oyuğun etkisinin daha büyük olduğunu gösterir. Şekil
8-11'de iki oyuk arasındaki mesafenin çeşitli değerleri için birinci oyuktaki dairesel gerilmeler
verilmiştir. Şekil 8'de d / a1  20 iken çözüm x1 eksenine göre yaklaşık olarak simetriktir. Oyuklar
arasındaki mesafe daha küçük olması durumunda simetriklik kaybolur. Şekil 9-11'de, açısal frekansın
daha büyük olduğu durumlarda gerilmeler simetrik olmamaktadır.

509
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Özmutlu, Kara ve Engin

Şekil 4. a1 /   2 için ikinci oyuk yarıçapının etkisi

Şekil 5. a1 /   3 için ikinci oyuk yarıçapının etkisi
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Şekil 6. a1 /   4 için ikinci oyuk yarıçapının etkisi

Şekil 7. a1 /   6 için ikinci oyuk yarıçapının etkisi
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Şekil 8. a1 /   2 için oyuklar arasındaki mesafenin etkisi

Şekil 9. a1 /   3 için oyuklar arasındaki mesafenin etkisi
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Şekil 10. a1 /   4 için oyuklar arasındaki mesafenin etkisi

Şekil 11. a1 /   6 için oyuklar arasındaki mesafenin etkisi
[1]
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ÖZET
Bu çalışmada ilk olarak, basit bir mekanik modele ait diferansiyel denklemin Laplace
uzayındaki çözümleri, Fourier uzayındaki çözümleri, Newmark metodu ile zaman uzayında
elde edilen çözümleri ve analitik çözümleri ile karşılaştırılacaktır. İkinci olarak, tabakalı
kompozit kalın plaklağa ait Navier denklemlerinin Laplace uzayındaki çözümleri ve
Newmark metodu ile zaman uzayındaki çözümleri yapılacaktır. Laplace uzayında bulunan
çözümler, Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi kullanılarak zaman uzayına
dönüştütrülmektedir. Bu çalışmada, zamana bağlı diferansiyel denklemlere Laplace
dönüşümü uygulanması ve ardından Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi
uygulanması ile oldukça etkin ve doğru sonuçlar bulanabildiği literatürdeki çeşitli sayısal
yöntemler ile karşılaştırmalar yapılarak gösterilmiştir.
1. GİRİŞ
Katı cisimler mekaniği, elastisite, yapı-zemin etkileşimi gibi pek çok mühendislik problemleri
diferansiyel denklemler yardımı ile ifade edilirler. Bu alanlardaki fiziksel problemler,
çoğunlukla başlangıç değer ve/veya sınır değer problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Basit problemlerin analitik çözümleri elde edilebilirken karmaşık geometri ve yükleme
durumları için kapalı çözümleri bulunamamaktadır.
Zamana bağlı diferansiyel denklemler direk integrasyon yöntemleri ile sayısal olarak
çözülebilirler. Bu tür sayısal yönlemlerde, herhangi bir zaman adımındaki çözüm doğrudan
bulanamamakta ve o andaki çözüme ulaşabilmek için çözüm aralığı zaman dilimlerine
bölünerek integrasyon işlemleri, başlangıç koşulları kullanılmak süretiyle, başlangıçtan
itibaren sırasıyla her zaman artımı için uygulanmaktadır. Bu durum adım adım integrasyon
metodları için önemli bir dezavantajdır. Bathe [1] yaptığı çaşılmada Newmark yönteminin
diğer adım adım integrasyon yöntemlerine göre daha karalı olduğunu göstermiştir. Literatürde
dinamik problemler için diferansiyel denklemlerin adım adım integrasyonlarına yönelik
*
†

Yrd. Doç. Dr., İnşaat Mühendisliği Bölümü, E-posta: mfs@adiyaman.edu.tr
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pekçok çalışma bulunmaktadır [2-6].
Zamana bağlı diferansiyel denklemler, sayısal operasyon metodlardan biri olan Fourier
dönüşüm yöntemi ile frekans uzayında çözülebilir. Dinamik sistemlere yönelik olarak, Fourier
dönüşüm kullanılmak süretiyle farklı alanlardaki problemlerin çözümünün yapıldığı pek çok
çalışma bulunmaktadır [7-10].
Benzer şekilde, elastik bir cismin davranışını idare eden zamana bağlı bir diferansiyel
denklem, bir diğer sayısal operasyon metodu olan Laplace dönüşüm yöntemi yardımıyla da
çözülebilmektedir. Bu yaklaşımda zaman parametresini ortadan kaldırmak için diferansiyel
denkleme Laplace dönüşüşümü uygulanır. Ayrık Laplace dönüşümünün kullanılması halinde
cismin veya yapının istenen bir noktasındaki dinamik davranışı, diğer noktalardakiler
bulunmadan belirlenebilir. Klasik integrasyon formüllerinin kullanılması halinde ise belli bir
noktadaki dinamik davranışı bulmak için diğer noktalardaki davranışlarının bulunmasına da
ihtiyaç vardır. Zaman bağlı diferansiyel denklemlere Laplace dönüşümü uygulamak süretiyle
elde edilen lineer cebrik denklem takımı sayısal yöntemler yardımıyla kolayca çözülebilir. Bir
dizi Laplace parametresi için Laplace uzayında elde edilen çözümler, Durbin’in modifiye
edilmiş ters Laplace dönüşüm yöntemi yardımıyla zaman uzayına dönüştürülebilmektedir [1114]. Temel ve Şahan [15] dik ve eğik açılı olarak tabakalanmış kalın plakların sönümlü
davranışlarını sonlu elemanlar ve Laplace dönüşüm metodlarını birlikte kullanarak elde
etmişlerdir.
Bu çalışmada başlangıç değer ve/veya sınır değer problemlerini idare eden hareket
denklemlerinin Laplace ve Fourier uzayındaki çözümleri ve Newmark yöntemi ile zaman
uzayındaki çözümleri elde edilmiştir. Elde edilen bu sayısal çözümler kesin değerler ile
karşılaştırılmıştır. Önerilen yöntemde, mekanik modelin davranışını idare eden diferansiyel
denkleme Laplace dönüşümü uygulanmış ve böylece zaman parametresi ortadan kaldırılarak
elde edilmiş olan lineer cebrik denklemin/denklem takımının bir dizi Laplace parametresi için
çözümleri elde edilmiştir. Laplace uzayında elde edilen çözümlerden zaman uzayına geçmek
için Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi [17] kullanılmıştır. Bu çalışmada,
zamana bağlı diferansiyel denklemlere Laplace dönüşümü uygulanarak ardından Durbin’in
modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi uygulanması ile oldukça etkin ve doğru sonuçlar
bulanabildiği literatürdeki çeşitli sayısal yöntemler ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.
2. TERS LAPLACE DÖNÜŞÜM ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜM METODU
Bu çalışmada diferansiyel denklemlerin çözümleri Laplace uzayında gerçekleştirilmekte ve
zaman uzayındaki çözümlere geçiş için “Fast Fourier Transform” alt-programına [16] dayalı
Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm metodu uygulanmaktadır. Durbin’in Modifiye
edilmiş ters dönüşüm alt-programı [17] aşağıda özetlenmiştir.
≅

2

∆

−

1
2

{ ( )} +

( )=

+ ( +l )

( )=

+ ( +l )

( )+

( )

2

(1)

(2)

2

(3)
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Burada i kompleks sayı olup, zk =a+i(2πk/T) ise, k nıncı Laplace dönüşüm parametresini
göstermektedir. T, çözüm aralığı olmak üzere, N adet eşit zaman aralığı tj=j∆t=jT/N,
(j=0,1,2,…. N-1) için f(tj) hesaplanmaktadır. (1) eşitliğinde parantez içindeki
( )+

( )

(4)

toplam ifadesi Fast Fourier Transform (FFT) [16] alt-programı yardımı ile hesaplanmaktadır.
(1) ifadesi Narayanan’ın [18] önerdiği gibi aşağıdaki şekilde modifiye edilmiştir.
≅

2

∆

−

1
2

{ ( )} +

( ( )

)

(5)

Laplace uzayında hesaplanan F(z k ) teriminin her bir ayrık değeri Lancsoz (Lk) katsayısı ile
çarpılarak çok daha etkin ters dönüşümler elde edilebilmektedir. Bu katsayı,
∶

=1

,

=0

=

,

>0

(6)

olarak verilmektedir. İlgili kaynakta, kapalı Laplace ifadesi verilen bir fonksiyonun ters
dönüşümleri yapılırken, 5≤aT≤10 aralığında iyi sonuçlar verdiği belirtilmiştir. Edindiğimiz
deneyimlere göre, fiziksel problemlerin çözümlerinde ise, aT=6 seçilmesi halinde etkin
sonuçlar elde edilmektedir.
Eğer f(t) fonksiyonunun kapalı Laplace dönüşümü bilinmiyorsa, fonksiyonun tn=n∆t
noktalarında elde edilen ayrık değerlerinin Laplace dönüşümü FFT alt-programı yardımı ile
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.
( )=∆

[ ( )

]

(7)

3. SAYISAL UYGULAMALAR
Bu bölümde iki sayısal uygulama ele alınacaktır. İlk olarak bu çalışmada önerilen metodun
doğruluğu, basit bir mekanik model üzerinde gösterilecektir. Ardından tabakalanmış kalın
plak problemine ait Navier denklemleri çözülecektir.
3.1. Uygulama 1: Sinüzoidal İmpulsif Yük Etkisi Altındaki Basit Mekanik Model
Bu uygulamada sinüzoidal yük etkisi altındaki tek serbestlik dereceli mekanik bir modele ait
diferansiyel denklem çözümleri çeşitli metodlar ile elde edilmiştir.
x(t)
k

c

m
c

F(t)

F(t)
Po Sin(πt/a)
Po
a

Şekil 1. (a) Mekanik Model

t(s)

(b) Dinamik Yük
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Öncelikle mekanik modelin davranışını idare eden diferansiyel denkleme sırasıyla Laplace ve
Forurier dönüşümleri uygulanacaktır. Zamandan bağımsız hale getirilen denklemin Laplace
ve Forurier uzayında çözümleri yapıldıktan sonra, bunların ters dönüşümleri alınarak zaman
uzayındaki çözümler bulunacaktır. Ayrıca, hareket denkleminin Newmark metodu
kullanılarak zaman uzayındaki çözümleri de bulunacaktır. Bulunan sayısal sonuçlar,
problemin analitik çözümü ile karşılaştırılacaktır.
Şekil 1.’de görülen sistemin davranışını idare eden hareket denklemi, kütleye göre normalize
edilerek aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
̈ +2

∗

∗)

̇ +(

= ( )⁄

(8)

Burada x, zamana bağlı deplasmanı ifade etmektedir. ( ∗ ) = / olup, k yay sabitini, m
∗
ise, sistem kütlesini göstermektedir. = /2
, boyutsuz sönüm oranı ve c sönüm
sabitidir. Sisteme etki eden dinamik yük fonksiyonu, F(t) aşağıda verilmektedir.
( )=

⁄ )

Sin(

(9)

İlk olarak (8) denkleminin Laplace dönüşümünü yazalım:
̅( ) −

∗

(0) − ̇ (0) + 2

[

̅( ) −

(0)] + (

∗)

̅ ( ) = ( )⁄

(10)

Burada z, Laplace parametresini, (0) ve ̇ (0) ise başlangıç anındaki deplasman ve hızı
göstermektedir. (10) denklemi, sıfır başlangıç şartları altında
∗

̅( ) + 2

̅( ) + (

∗)

̅ ( ) = ( )⁄

(11)

halini alır. (11) denklemi düzenirse, deplasmanın Laplace uzayındaki ifadesi elde edilir.
̅( ) =

1

1
∗

+2

+ (

( )

∗)

(12)

Uygulanan sinüzoidal impulsif dinamik yük için a= seçilirse, (9) denklemi aşağıdaki şekilde
yazılır:
( )=

Sin

(13)

Bu yük fonksiyonun kapalı Laplace dönüşümü de aşağıdaki şekilde verilmektedir.
1+
1+
İkinci olarak (8) denkleminin Fourier dönüşümünü elde edelim.
( )=

−

−(

) (0) − ̇ (0) + 2
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∗)

(14)

=

⁄

(15)

Burada , Fourier parametresidir. (15) denklemi sıfır başlangıç şartları altında aşağıdaki
şekilde yazılabilir.
−

+2

∗

(

)

+ (

∗)

⁄

=

(16)

(16) denklemi düzenlenirse, deplasmanın Fourier uzayındaki ifadesi elde edilir.
( )=

1
−

+2

∗

1
(

) + (

∗)

(17)

İmpulsif yük fonksiyonunun biz dizi ω değerleri için FF, ayrık Fourier dönüşümü FFT altprogramı ile yapılabilmektedır.
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Bu problem için sistemin boyutsuz sönüm oranı =0.01 olup, *=1 rad/s, m=1 kg ve P0=1 kgcm/s2 değerleri seçilmiştir. İlk olarak bir dizi Laplace parametresi için (12) ifadesinin ayrık
değerleri oluşturulmuş ve zaman uzayındaki çözümlere Durbin’in modifiye edilmiş ters
Laplace dönüşüm yöntemiyle geçilmiştir. Benzer şekilde, bir dizi Fourier parametresi için
(17) eşitliğinin ayrık değerleri oluşturulup, bu ayrık değerlerin ters dönüşümleri ise FFT altprogramı yardımı ile yapılmıştır. Bu amaçla problemin dinamik analizini Laplace ve Fourier
uzaylarında yapan bilgisayar programları yazılmıştır. Ayrıca, aynı problemin zaman
uzayındaki analizleri Newmark methodu ile yapılmıştır. Elde edilen sayısal çözümlerin
doğruluğu, problemin kesin sonuçları ile karşılaştırılarak gösterilmiştir.
Problemin hesaplama süresi (T=40.96 s.) sabit tutulup, çeşitli Laplace parametreleri
(N=64,128, 256) ile birlikte çeşitli zaman artım miktarları (dt=0.64 s., 0.32 s., 0.16 s.) için
elde edilen çözümleri ve problemin analilitik çözümleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 2.
incelendiğinde, çeşitli Laplace parametreleri ve zaman artım miktarları için elde edilen tüm
çözümlerin analitik değerler ile örtüştüğü görülmektedir.

Deplasman, x (cm)

Benzer şekilde problemin hesaplama süresi (T=40.96 s.) sabit tutulup, çeşitli Fourier
parametreleri (N=128, 256, 512, 1024) ile birlikte zaman artım miktarları (dt=0.32 s., 0.16 s.,
0.08 s., 0.04 s.) için elde edilen çözümlerin karşılaştırılması Şekil 3 üzerinde gösterilmiştir.
Bu durumda elde elde edilen sonuçların analitik değerlere yakınsamadığı görülmektedir.
Analitik
Laplace (N=128, dt=0.32)

2.0

Laplace (N=64, dt=0.64)
Laplace (N=256, dt=0.16)

1.0
0.0

-1.0
-2.0
0

5

10
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20
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25
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35
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Şekil 2. Sistem deplasmanının zamanla değişimi
Deplasman, x (cm)

3.0

Analitik
Fourier (N=256, dt=0.16)
Fourier (N=1024, dt=0.04)

2.0

Fourier (N=128, dt=0.32)
Fourier (N=512, dt=0.08)

1.0
0.0
-1.0
-2.0
0

5

10

15

20
Zaman (s.)

25

30
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40

Şekil 3. Sistem deplasmanının zamanla değişimi
Hem hesaplama süresi hem de Fourier parametrelerinin (N=128, T=40.96 s.; N=256, T=81.92
s.; N=512, T=163.84 s.; N=1024, T=327.68 s.) birlikte arttırılması suretiyle elde edilen
çözümlerin ilk 40 saniyelik kısmı Şekil 4 üzerinde gösterilmiştir. Bu durumda hesaplama
süresi ile berlikte Fourier parametreleri artırıldıkça elde edilen çözümlerin analitik değerlere
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yakınsadığı görülmüştür. Şekil 4. incelendiğinde, hesaplama süresinin T=327.68 s. ve Fourier
parametresinin 1024 alınması halinde ancak istenilen hassasiyette sonuçlar elde edilebildiği
görülmektedir.

Deplasman, x (cm)

4.5

Analitik
Fourier (N=256, T=81.92)
Fourier (N=1024, T=327.68)

3.0

Fourier (N=128, T=40.96)
Fourier (N=512, T=163.84)

1.5
0.0
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0
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25
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Şekil 4. Sistem deplasmanının zamanla değişimi (N=128, T=40.96 s.; N=256,
T=81.92 s.; N=512, T=163.84 s.; N=1024, T=327.68 s.)

Deplasman, x (cm)

Ayrıca, problem farklı zaman artım miktarları (dt=0.64 s., 0.32 s., 0.16 s.) için Newmark
metodu ile de çözülmüş ve sonuçlar analitik çözüm ile Şekil 5 üzerinde karşılaştırılmıştır.
Newmark metodu ile analizlerde, bu problem için zaman artım miktarı dt=0.16 s. alındığında,
ancak istenilen hassasiyette sonuçlar elde edilebilmiştir.
Analitik
Newmark (dt=0.32)

2.0

Newmark (dt=0.64)
Newmark (dt=0.16)

1.0
0.0
-1.0
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0

5

10

15

20
Zaman (s.)

25

30

35

40

Şekil 5. Sistem deplasmanının zamanla değişimi
3.2. Uygulama 2: Dinamik Yük Etkisindeki Tabakalı Kompozit Plak
Bu uygulamada, dinamik yük etkisi altındaki tabakalı kompozit kalın plaklara ait Navier
denklemlerinin Laplace uzayındaki çözümleri ilk kez bu çalışmada yapılacaktır. Bu amaçla,
zamanla keyfi olarak değişen yükler altındaki ortotropik malzemeye sahip tabakalı kalın
plakların birinci mertebe kayma deformasyon teorisine (BKDT) göre Laplace uzayında
analizlerini yapan bir bilgisayar programı hazırlanmıştır.
Öncelikle sistemi idare eden hareket denklemi Navier yaklaşımı[19] kullanılarak elde
edilmiştir. Ardından elde edilen hareket denklemine Laplace dönüşümü uygulanmış ve
böylece dönüşmüş uzayda elde edilen lineer cebrik denklem takımının bir dizi Laplace
parametresi için Gauss eliminasyon metodu ile çözümleri elde edilmiştir. Laplace uzayından
zaman uzayına geçiş için Durbin’in modifiye edilmiş ters Laplace dönüşüm metodu
kullanılmıştır. Bu çalışmada tabakalı kompozit plak için elde edilen sayısal çözümler
literatürde verilen yarı-analitik yöntemin[19] sonuçları ile karşılaştırılmıştır. İlgili kaynakta
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tabakalanmış plakların BKDT’ne göre Navier çözümleri için hareket denklemleri analitik
olarak elde edilmiş; ancak bu denklemlerin integrasyonları ise Newmark metodu ile sayısal
olarak yapılmıştır.
Dört kenarından basit mesnetlenmiş, dik açılı olarak tabakalanmış kompozit kalın plaklara ait
Navier denklemleri [19] aşağıda verilmiştir.
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⎢
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(18)

Bu denklemlere ait ayrıntılar ilgili kaynakta verilmektedir. (18) denklemi basit olarak matris
formunda aşağıdaki şekilde yazılabilir.
̈

{

+

}={

}

(19)

Zamana bağlı bu hareket denkemine Laplace dönüşümü uygulanırsa aşağıdaki lineer cebrik
denklem elde edilir.
[ ]{

}={

}+{ }

(20)

Burada [ ], Laplace uzayında dinamik rijitlik matrisi, {
} ve {
} ise, sırasıyla sistem
{
}
düğüm deplasman ve yük vektörlerinin Laplace dönüşümleridir.
ise başlangıç koşulları
nedeniyle yük vektörüne gelen ilave terimlerdir. Dinamik rijitlik matrisi ve yük vektörüne
gelen katkı sırasıyla,
[ ]=
{ }=

+

(21)
{ (0)} +

̇ (0)

(22)

olarak tanımlanmaktadır. Burada z, Laplace dönüşüm parametresi olup, { (0)} ve { ̇ (0)} ise,
başlangıç deplasman ve hız vektörlerini göstermektedir. Bu çalışmada başlangıç koşulları sıfır
olarak dikkate alınmaktadır.
Bu uygulamada, tabakalı kompozit plağın oluşturan tüm tabakalar için aynı kalınlık, yoğunluk
ve aynı ortotropik özelliklere sahip lineer elastik bir malzeme kullanılmıştır. Plak geometrisi
ve uygulanan dinamik yük tipi Şekil 6.’da gösterilmiştir. Malzeme özellikleri: E1=25x109
N/m2, E2=E1/25, G12=G13=0.5E2, G23=0.2E2, =0.25, Geometrik özellikler: a=b=1 m, h=0.1
m, a/b=1ve a/h=10 seçilmiştir. Kütlesel yoğunluk, =2000 kg/m3 ve düzgün yayılı yükün
şiddeti, q0=1000 N/m2 olarak alınmıştır.
Kenarlarından basit mesnetlenmiş, (0o/90o)2 dizilimli kompozit plağa adım tipi bir fonksiyona
sahip dinamik yük etki etmektedir. Sınır şartları Şekil 6.’da gösterilmiştir. Burada u0 ve v0 orta
düzlemin x ve y yönlerindeki yer değiştirmeleri, w0 ise plak orta düzlemine dik yer
değiştirmesidir. ∅ ve ∅ ise, sırasıyla, y ve x eksenleri etrafındaki dönmeler (x=u/z,
y=v/z) olarak tarif edilmektedir.
Bu çalışmada önerilen yöntem ile tabakalı plak için elde edilen çözümler, Newmark yöntemi
ile zaman uzayında elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada çeşitli zaman
artım miktarları için bulunan çözümler Şekil 7’de gösterilmiştir.
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a

q0

h

x

b

x=0 ve x= a da
w0= v0=y=0

q(t)
q0

Adım Tipi Yük

y=0 ve y=b de
w0= u0=x=0

t(s.)

y

Şekil 6. (a) Düzgün yayılı yükü plak geometrisi,

Deplasman, w (m)
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Bu çalışma (dt=0.00016, N=256)

2.5E-05

(b) Dinamik Yük
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Şekil 7. Plak ortasındaki çökmenin zamanla değişimi

Moment, Mx (N-m)

Grafik incelendiğinde, tabakalı plak için farklı zaman artım miktarları (dt=0.00008 s., 0.00016
s., 0.00032 s., 0.00064 s.) ve Laplace parametreleri (N=64, 128, 256, 512) için elde edilen
çözümlerin birbiri ile çakıştığı görülmektedir. Tabakalı plağın orta noktasındaki Mx
momentinin zamanla değişimi Şekil 8.’de gösterilmiştir. Momentlere ait grafikler
incelendiğinde, çökmeye benzer şekilde farklı zaman artım miktarları için elde edilen
çözümlerin birbiri ile çakıştığı görülmektedir.
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Şekil 8. Plak ortasındaki Mx momentinin zamanla değişimi
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(18) eşitliği ile verilen Navier denklemlerin Newmark metodu kullanılarak farklı zaman
artımları için elde edilen çökme değerleri Şekil 9’da moment değerleri ise Şekil 10’da
gösterilmektedir. Şekiller incelendiğinde, bu problem için Newmark yöntemi ile 0.00004 s. ve
daha küçük zaman artım miktarları alınması halinde ancak istenilen hassasiyette sonuçlar elde
edilebilmektedir. Genel olarak bu çalışmada önerilen yöntem ile elde edilen çözümler, [11][13] ve [15] çalışmalarında da olduğu gibi, Newmark yöntemi ile elde edilen çözümlere göre
çok daha tutarlı ve etkindir.
3.0E-05

Bu çalışma (dt=0.00064)
Newmark (dt=0.00016)

Deplasman, w (m)

2.5E-05
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Moment, Mx (N-m)

Şekil 9. Plak ortasındaki çökmenin zamanla değişimi
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0.03

0.04

Şekil 10. Plak ortasındaki Mx momentinin zamanla değişimi
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada başlangıç değer ve/veya sınır değer problemlerini idare eden hareket
denklemlerinin Laplace ve Fourier uzayındaki çözümleri ve Newmark yöntemi ile zaman
uzayındaki çözümleri elde edilmiştir. Önerilen yöntemde, mekanik modelin davranışını idare
eden diferansiyel denkleme Laplace dönüşümü uygulanmış ve böylece zaman parametresi
ortadan kaldırılmış olan lineer cebrik denklemin/denklem takımının bir dizi Laplace
parametresi için çözümleri elde edilmiştir. Laplace uzayında elde edilen çözümlerden zaman
uzayına geçmek için Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi kullanılmıştır. Bu
çalışmada önerilen model esas alınarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Önerilen yöntemde elastik bir cismin davranışını idare eden zamana bağlı bir diferansiyel
denkleme Laplace dönüşümü uygulanarak zaman parametresi ortadan kaldırılmaktadır.
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Böylece zamandan bağımsız hale getirilen lineer cebrik denklem/denklem takımı sayısal
metodlar ile çok daha etkin ve basit olarak çözülebilmektedir.
Grafiklerin incelenmesinden Newmark metodu ile zaman uzayında elde edilen çözümlerin
tutarlılığının doğru zaman artım miktarının seçilmesine bağlı olduğu görülmüştür. Önerilen
yöntemde ise, kaba zaman artım miktarları kullanılarak çok az parametre ile kesin çözümler
ile örtüşen sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu nedenle önerilen yöntemin diğer klasik adım
adım integrasyon yöntemlerine göre çok daha etkin olduğu açıkça görülmektedir.
Ayrıca, Fourier uzayındaki çözümlerin doğruluğu hesaplama süresi ile birlikte Fourier
parametresinin doğru seçilmesine bağlıdır. Fourier uzayındaki çözümlerin kesin sonuçlara
yakınsaması hem çözüm aralığının hem de hesaplama süresinin birlikte artırılması ile
gerçekleşmektedir. Bu nedenle uygun bir çözüm aralığının ve Fourier parametre sayısının
seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Önerilen yöntemde ise, çözüm aralığı sabit tutulmasına
rağmen, kaba zaman artım miktarları ile çok az parametre kullanılarak kesin çözümler ile
örtüşen sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu durum, bu çalışmada önerilen yöntemin Fourier
dönüşüm yöntemine göre çok daha etkin olduğunu göstermektedir.
Fourier uzayında çözüm yapabilmek için, hem sistem davranışının hem de yük fonksiyonunun
sonsuzda sıfıra gitmesi gerekmektedir. Laplace uzayında ise böyle bir zorunluluk
bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, zamana bağlı diferansiyel denklemlere Laplace dönüşümü uygulanması ve
ardından Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi uygulanması ile oldukça etkin ve
doğru sonuçlar bulanabildiği literatürdeki çeşitli sayısal yöntemler ile karşılaştırmalı olarak
gösterilmiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada ortotropik malzemeye sahip anti-simetrik tabakalanmış viskoelastik kalın
plakların dinamik davranışları sonlu elemanlar metodu (SEM) yardımıyla Laplace uzayında
teorik olarak incelenmiştir. Anti-simetrik olarak tabakalanmış kalın plakların formülasonunda,
birinci mertebe kayma deformasyon teorisi (BKDT) dikkate alınmıştır. Sistemi idare eden
hareket denklemi sonlu elemanlar ile zaman uzayında elde edilmiştir. Ardından, hareket
denklemine Laplace dönüşümü uygulanarak elde edilen lineer cebrik denklem takımı sayısal
olarak çözülmüştür. Plak malzemesinin ortotropik, lineer elastik veya viskoelastik olduğu
kabul edilmiştir. Viskoelastik malzeme durumunda Kelvin sönüm modeli kullanılmıştır.
Elastisite modülü, elastik-viskoelastik analojisi yardımıyla, Laplace uzayında kompleks
karşıtları ile yer değiştirmektedir. Dönüşmüş uzayda elde edilen çözümlerden zaman uzayına
geçmek için Durbin’in modifiye edilmiş ters Laplace dönüşüm metodu kullanılmıştır. Bu
çalışmada, SEM ile elde edilen hareket denklemlerine Laplace dönüşümü uygulanması ve
ardından Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi uygulanması ile oldukça etkin ve
doğru sonuçlar bulunabildiği literatürdeki çeşitli sayısal yöntemler ile karşılaştırılarak
gösterilmiştir.
1. GİRİŞ
Modern teknolojinin her alanda kullanılması her türlü ihtiyaca cevap verebilecek özellikteki
malzemelerin tasarlanması gerekliliğini doğurmuştur. Bunun sonucunda yapılan çalışmalar ile
kimyasal bileşenleri farklı iki ya da daha fazla malzemenin makro seviyede birleştirilmesi
sayesinde kendisini oluşturan malzemelerin üstün özelliklerine sahip karma yapılar
geliştirilmiştir. Kompozit malzemeler mühendislik alanlarının tümünde çok yaygın olarak
kullanılmaktadır. Tabakalı kompozit plakların maruz kaldığı etkilerin büyük çoğunluğunun
dinamik etkiler olduğu dikkate alındığında, bu malzemelerin statik ve dinamik davranışlarının
belirlenmesinin hayati önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar değişik sınır
şartları ve çeşitli dinamik yükler etkisi altında oluşacak deplasman ve gerilmelerin zamana
bağlı değişimlerini doğru tahmin etmeye çalışmış ve bu alanda pek çok araştırma
*
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yapmışlardır.
Pek çok araştırmacı tabakalı kompozit plakların dinamik yükler etkisi altındaki analizlerine
yönelik analitik çözümler geliştirmişlerdir [1-5]. Karmaşık geometri ve yük durumları için
problemlerin kapalı çözümlerinin elde edilmesi çoğu durumda imkânsız hale gelmektedir.
Tabakalı plakların dinamik analizleri için kullanılabilen pek çok yaklaşık yöntem mevcut
olup, bunların değişik geometri ve yüklemelere sahip problemlere uygulanması oldukça fazla
zaman almaktadır. Bunun yerine problemi bilgisayar yardımıyla sayısal olarak çözen sonlu
farklar, sınır eleman ve sonlu elemanlar metotları gibi çok sayıda metot bulunmaktadır. Bu
çalışmada sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. SEM kullanılarak elde edilen sistemi idare
eden hareket denklemi çeşitli sayısal yöntemlerle çözülmektedir. Zamana bağlı diferansiyel
denklem takımının çözümü genellikle direk integrasyon yöntemleri, modal analiz yöntemi
veya sayısal operasyon yöntemleri yardımi ile yapılmaktadır. Literatürde tabakalı plakların
dinamik analizlerinde direk integrasyon metodlarının kullanıldığı pek çok çalışma
bulunmaktadır [6-10]. Bazı araştırmacılar kompozit plakların zorlanmış titreşimleri için
modal analizi kullanmışlardır [11-12]. Literatürde tabakalı kalın plakların dinamik
analizlerine yönelik pek çok çalışma bulunurken, bunların çok azında sayısal operasyon
yöntemleri kullanılmıştır [13-16].
Literatür araştırmaları neticesinde tabakalı kalın plakların Fourier uzayındaki analizlerine
yönelik çalışmaların çok kısıtlı olduğu görülmüştür. Ancak yazarların bilgisine göre, tabakalı
kalın plakların sonlu elemanlar metodu kullanılarak Laplace uzayında viskoelastik analizine
yönelik çalışmalar yok denecek kadar azdır.
Bu çalışmada tabakalı kalın plakların viskoelastik analizlerine yönelik olarak, çok etkin ve
aynı zamanda çok basit bir çözüm metodu önerilecektir. Yapılan çalışmada, viskoelastik
malzemeye sahip, ortotropik tabakalı kalın plakların dinamik davranışları birinci mertebe
kayma deformasyon teorisine (BKDT) dikkate alınarak SEM yardımıyla Laplace dönüşüm
uzayında araştırılmıştır. Sistemi idare eden hareket denklemi, her düğümde 5 serbestlik
derecesine sahip 8 düğümlü sonlu elemanlar kullanılarak zaman uzayında elde edilmiştir.
Sonlu elemanlara ait rijitlik ve kütle matrisleri ile yük vektörleri Gauss sayısal integrasyon
metodu yardımıyla, rijitlik matrislerinin oluşturulmasında kayma kilitlenmesinin önlenmesi
amacıyla eğilme terimleri için (3x3), kayma terimleri için (2x2) Gauss noktası kullanılarak,
hesaplanmıştır. Elde edilen sistem hareket denklemi Laplace dönüşümü yardımıyla lineer
cebrik takımına dönüştürülmüş ve Gauss eliminasyon metodu ile Laplace uzayında
çözülmüştür. Plak malzemesinin lineer elastik veya viskoelastik olduğu kabul edilmiştir.
Viskoelastik malzeme durumunda Kelvin sönüm modeli kullanılmaktadır. Kelvin sönüm
modelinde elastik sabitler, elastik-viskoelastik analojisi yardımıyla, Laplace dönüşüm
uzayında kompleks karşıtları ile yer değiştirmektedir. Laplace parametresine bağlı çözümlere
ters Laplace dönüşüm uygulanarak zamana bağlı çözümler elde edilebilmektedir [17-19]. Elde
edilen çözümlerin Laplace uzayından zaman uzayına dönüşümü için Durbin’in modifiye
edilmiş ters Laplace metodu kullanılmıştır. Bu çalışmada, SEM ile elde edilen hareket
denklemlerine Laplace dönüşümü uygulanması ve ardından Durbin’in modifiye edilmiş ters
dönüşüm yöntemi uygulanması ile oldukça etkin ve doğru sonuçlar bulunabildiği Newmark
adım adım integrasyon yöntemi ile karşılaştırılarak gösterilmiştir.
2. TEORİ VE FORMÜLASYON
2.1. Kinematik
BKDT’ye göre yerdeğiştirme bileşenleri aşağıdaki şekilde tarif edilmektedir.
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Burada (u, v, w), tabakalı plakta herhangi bir (x, y, z) noktadaki yer değiştirmelerdir. u0 ve v0
orta düzlemin x ve y yönlerindeki yer değiştirmeleri, w0 ise orta düzlemin plak düzlemine dik
olan yer değiştirmesidir. ∅ ve ∅ ise, sırasıyla, y ve x eksenleri etrafındaki dönmeleri ifade
eder. (1) ifadesinde verilen yer değiştirme ilişkisi ortotropik bir plak için BKDT’ye göre
yapılan kabuller ve her noktada
, ∅ , ∅ serbestlikleri dikkate alınarak elde edilen birim
deformasyonlarda yerlerine konursa aşağıdaki ilişkiler elde edilir.
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olarak tarif edilmektedir.
2.2 Temel Denklemler
Tabakalı kompozit plakta, orta düzlemden “z” kadar uzaklıkta herhangi bir tabakadaki
gerilmeleri veren denklem aşağıdaki şekilde ifade edilir:
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Burada
katsayılar matrisi, plak eksenlerine (x, y, z) göre dönüşüme uğramış indirgenmiş
rijitlik matrisi olarak adlandırılır. Bu matrise ait terimler ayrıntılı olarak ilgili kaynakta
verilmektedir [20].
2.3. Virtüel Yer Değiştirme
Dinamik yükleme durumunda virtüel yer değiştirme ilkesi aşağıdaki gibi tanımlanır.
(

+

)−

=0

(7)
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Burada t zamana ait limit olup, U virtüel şekil değiştirme enerjisini, V dış kuvvetlerin
yaptığı virtüel işi, T ise sistemin virtüel kinetik enerjisini ifade eder. Virtüel şekil değiştirme
enerjisi, dış kuvvetlerin yaptığı virtüel iş ve virtüel kinetik enerji ifadeleri tabakalı plak için
BKDT’ye göre elde edilerek (7) ifadesinde yerlerine yazılırsa, virtüel işi veren ifade aşağıdaki
şekilde elde edilir.
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Burada Nx, Ny, Nxy plak enkesitinin birim genişliğine etkiyen normal kuvvetlerdir. Mxx, Myy,
Mxy ve Qxz, Qyz ise sırasıyla, plak enkesitinin birim genişliğine etkiyen momentler ve kesme
kuvvetleri olup gerilmelerin plak kalınlığı boyunca integre edilmesiyle elde edilir. BKDT’ye
göre birim genişliğe etkiyen iç kuvvetlerin elde edilmesine yönelik ayrıntılı bilgi [20]’de
verilmektedir.
2.4. Sonlu Eleman Formülasyonu
BKDT’ye göre elemanın herhangi bir noktasındaki deplasmanlar, { } = {
şekil fonksiyonları yardımı ile aşağıdaki şekilde elde edilir:
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Burada n, sonlu elemandaki düğüm sayısı olup formülasyonda 8 düğüm kullanılmaktadır.
Eleman düğüm noktaları deplasman vektörü ise, { } = { , ,
, ∅ , ∅ } şeklindedir.
Plağın herhangi bir noktasındaki deplasmanlar ve şekil değiştirmeler aşağıdaki şekilde tarif edilir.
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Burada { } , her bir elemananın yer değiştirme vektörü olup, [Bp], [Bf] ve [Bs] matrisleri
aşağıda tanımlanmıştır.
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0

0

,

,

,

0 0 0
0 0 0 ,
0 0 0

0 0 0 − ,
0
0
0
0
0
−
=
,
0 0 0
,
,

,

[ ]=

0 0
0 0

,
,

−
0

0
−

(11)

BKDT’ye göre elde edilen deplasmanlar ve şekil değiştirmeler kullanılarak (8) denklemi
üzerinde gerekli işlemler yapılırsa, virtüel işi veren denklem aşağıdaki şekilde elde edilir.
{

}

[ ] ̈ + [ ]{ } − { }

=0

(12)

Bu denklemde {D} deplasman varyasyonunu keyfi olup, aşağıdaki ifade tek başına
yazılabilir.
[ ] ̈ + [ ]{ } = { }

(13)

Burada [K], [M] ve {F} sırası ile sistem rijitlik matrisi, sistem kütle matrisi ve sistem yük
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vektörü olup, aşağıdaki integraller yardımı ile hesaplanmaktadır.
[ ]=

[ ]

+

+[ ] [

][ ]

[ ]=

[ ] [

{ }=

[ ] { }

∗]

[ ]

+

[ ]

+

[ ]
(14)

[ ]

(15)
(16)

Burada,[m*] ve [N] matrisleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.
⎡0
⎢
∗
[ ] = ⎢0
⎢
⎣0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

⎤
⎥
0 ⎥,
0⎥
⎦

0 0 0
⎡0
0 0
⎢
[ ] = ⎢0 0
0
0
0
0
⎢
⎣0 0 0 0

0
0 ⎤
⎥
0 …⎥
0 ⎥
⎦

( = 1, … ,8)

(17)

2.5. Sistem Hareket Denkleminin Laplace Dönüşümü
Zamana bağlı (13) denklemine Laplace dönüşüm uygulanırsa, aşağıdaki cebrik denklem
takımı elde edilir.
[ ]{ } = { } + { }

(18)

Burada [ ], dönüşmüş uzayda dinamik rijitlik matrisi, { } ve { } sırasyla dönüşmüş uzayda
sistem düğüm deplasman ve yük vektörleri olup, { } ise başlangıç koşulları nedeniyle yük
vektörüne gelen katkı olarak tanımlanır. [ ] ve { } aşağıdaki şekilde tanımlanır.
[ ]=[ ]+

[ ]

(19)

{ } = [ ] { (0)} + [ ] ̇ (0)

(20)

Burada z, Laplace dönüşüm parametresi olup, { (0)} ve { ̇ (0)} başlangıç deplasman ve hız
vektörleridir. Bu çalışmada başlangıç deplasman ve hız vektörleri sıfır alınmıştır.
2.6. Sönüm Etkisi
Kelvin tipi sönüm modeli için viskoelastik çözüm, elastik-viskoelastik analojisi yardımıyla,
Laplace dönüşüm uzayında elastik sabitlerin kompleks karşıtları ile yer değiştirmesinden elde
edilmektedir [21-22].
= (1 +

) ,

=

(1 +

)

(21)

Burada Ev ve Gv viskoelastik malzeme sabitleri olup, g malzemenin viskoz sonüm oranıdır.
3. SAYISAL UYGULAMA
Bu bölümde tabakalı kompozit kalın plakların viskoelastik dinamik davranışları
incelenecektir. Bu amaçla, zamanla keyfi olarak değişen yükler altındaki ortotropik
malzemeye sahip tabakalı kalın plakların, BKDT kullanılarak, SEM ile Laplace uzayında
viskoelastik dinamik analizlerini yapan bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Hazırlanan
programın doğruluğu literatürde yarı-analitik çözümleri bulunan örnekler üzerinde
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gösterilmiştir [23]. İlgili kaynakta anti-simetrik tabakalı plakların BKDT’ye göre Navier
yaklaşımı ile hareket denklemleri elde edilmiş; bu denklemlerin sayısal integrasyonları
Newmark -adım adım integrasyon- metodu ile yapılmıştır.
Bu uygulamada, kompozit plak aynı malzeme ile eşit kalınlığa sahip tabakalardan
oluşturulmuştur. Ele alınan tabakalı plağın sonlu eleman ağı ve dinamik yükleme durumu
Şekil 1.’de gösterilmiştir.
y
h

q(t)
b/

q0

q0

Adım Tipi Yük
x

q(t)

t(s.)

q0Sin(t / c)

b/

q0

a/2

c=0.006
Sinüzoidal Yük

a/2

(a) Tabakalı kompozit plağın sonlu eleman ağı,

t(s.)

(b) Dinamik Yük

Şekil 1. Düzgün yayılı yüklü plak geometrisi ve yükleme durumu
Geometrik özellikler: a=b=1 m, h=0.1 m (a/b=1, a/h=10). Malzeme özellikleri: E1=25x109
N/m2, E2=E1/25, G12=G13=0.5E2, G23=0.2E2, =0.25 ve =2000 kg/m3. Düzgün yayılı
dinamik yük şiddeti: q0=1000 N/m2. Tabakalı kompozit plağın simetri ve sınır şartları (SS-2)
Çizelge 1.’de verilmiştir.
Çizelge 1. Tabakalı kompozit plağın simetri ve sınır şartları
Sınır Şartları

x=0

x=a/2

y=0

y=b/2

SS-2

v0=0, x=0

u0=0, w0=0, y=0

u0=0, y=0

v0=0, w0=0, x=0

Uygulamada kenarlarından basit mesnetlenmiş (45o/-45o)4 şeklinde açılı dört çift tabaka
dizilimlerine sahip kompozit plağın dinamik yük etkisi altındaki analizleri, bu çalışmada
önerilen metod ve yarı-analitik metod ile yapılmıştır.
İlk olarak tabakalı plak, adım tipi yük etkisinde çözülecektir. Bu çalışmada önerilen yöntemin
doruluğunu test etmek amacıyla, çeşitli zaman artım miktarları için analizler yapılmıştır.
Tabakalı plağın orta noktasındaki çökmenin zamanla değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir.
Tabakalı plak için bu çalışmada önerilen yöntem ile farklı zaman artım miktarları için elde
edilen çözümlerin birbiri ile çakıştığı görülmektedir.
Tabakalı plağın orta noktasındaki momentin zamanla değişimi Şekil 3’te gösterilmiştir.
Momentlere ait sayısal değerler incelendiğinde, çökmeye benzer şekilde farklı zaman
artımları için elde edilen çözümlerin tümünün birbiri ile çakıştığı görülmektedir.
Yarı-analitik yöntem ile farklı zaman artımları için elde edilen değerlerin karşılaştırılması
Şekil 4-5’te gösterilmiştir. Şekil 4’te çökme Şekil 5’te ise moment değerleri verilmiştir.
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Çökme, w (m)

1.8E-05

Bu Çalışma (dt=0.00064)
Bu Çalışma (dt=0.00016)

1.4E-05

Bu Çalışma (dt=0.00032)
Bu Çalışma (dt=0.00008)

1.0E-05
6.0E-06
2.0E-06

-2.0E-06
0

0.004

0.008 Zaman (s.) 0.012

0.016

0.02

Moment, Mxx (N-m)

Şekil 2. Tabakalı plak ortasındaki çökmenin zamanla değişimi
120
100
80
60
40
20
0
-20

Bu Çalışma (dt=0.00064)
Bu Çalışma (dt=0.00016)

0

0.004

Bu Çalışma (dt=0.00032)
Bu Çalışma (dt=0.00008)

0.008 Zaman (s.) 0.012

0.016

0.02

Çökme, w (m)

Şekil 3. Tabakalı plak ortasındaki Mxx momentinin zamanla değişimi
2.0E-05
1.8E-05
1.5E-05
1.3E-05
1.0E-05
7.5E-06
5.0E-06
2.5E-06
0.0E+00
-2.5E-06

Bu Çalışma (dt=0.00064)
Reddy (dt=0.00016)

0

0.004

Reddy (dt=0.00064)
Reddy (dt=0.00008)

0.008 Zaman (s.) 0.012

Reddy (dt=0.00032)
Reddy (dt=0.00004)

0.016

0.02

Moment, Mxx (N-m)

Şekil 4. Tabakalı plak ortasındaki çökmenin zamanla değişimi
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
0

Bu Çalışma (dt=0.00064)

Reddy (dt=0.00064)

Reddy (dt=0.00032)

Reddy (dt=0.00016)

Reddy (dt=0.00008)

Reddy (dt=0.00004)

0.004

0.008 Zaman (s.) 0.012

0.016

0.02

Şekil 5. Tabakalı plak ortasındaki Mxx momentinin zamanla değişimi
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Şekil 4-5’in incelenmesinden yarı-analitik yöntem sonuçlarının 0.00004 s. ve daha küçük
zaman artım miktarları için tutarlı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Şekillerden görüleceği
üzere, Laplace uzayında çok kaba zaman artımı (0.00064 s.) kullanılarak elde edilen değerler
ile zaman uzayında yarı-analitik yöntemle çok daha sık zaman artımı (0.00004 s.) kullanılarak
elde edilen değerlerin ancak birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Genel olarak bu çalışmada
önerilen yöntem ile elde edilen sonuçların, [24-25] çalışmalrına benzer şekilde, yarı-analitik
yöntemle elde edilen sonuçlara göre çok daha tutarlı olduğu görülmüştür.
Tabakalı plakların viskoelastik davranışını incelemek amacıyla (45o/-45o)4 tabaka dizilimi için
viskoelastik dinamik analizler yapılmış ve elde edilen çökme ve moment değerlerinin zamanla
değişimleri Şekil 6-7’de gösterilmiştir.

Çökme, w (m)

1.8E-05

Bu Çalışma (g=0.0)
Bu Çalışma (g=0.0004)
Statik

1.4E-05

Bu Çalışma (g=0.0001)
Bu Çalışma (g=0.001)

1.0E-05
6.0E-06
2.0E-06
-2.0E-06
0

0.004

0.008

Zaman (s.)

0.012

0.016

0.02

Şekil 6. Tabakalı plak ortasındaki çökmenin zamanla değişimi

Moment, Mxx (N-m)

120

Bu Çalışma (g=0.0)
Bu Çalışma (g=0.0004)
Statik

100
80

Bu Çalışma (g=0.0001)
Bu Çalışma (g=0.001)

60
40
20
0
-20
0

0.004

0.008 Zaman (s.) 0.012

0.016

0.02

Şekil 7. Tabakalı plak ortasındaki Mxx momentinin zamanla değişimi
Şekillerde farklı sönüm oranları için viskoelastik çözümler, elastik-dinamik ve statik çözümler
de gösterilmiştir. Beklendiği gibi, elastik-dinamik davranışa ait değerler statik değerler
etrafında salınıma devam ederken; viskoelastik durumda ise, bu değerlerin salınımı zamanla
statik değere yaklaşarak kaybolmaktadır. Şekillerden görüldüğü gibi, sönüm oranının
artırılması durumunda titreşim genlikleri statik değere daha çabuk yaklaşmaktadır.
İkinci olarak, sinüzoidal yük etkisindeki tabakalı plakların viskoelastik davranışları
incelenmiştir. (45o/-45o)4 tabaka dizilimleri için sinüzoidal yük etkisindeki plakların
viskoelastik dinamik analizleri yapılmış; elde edilen çökme ve moment değerlerinin zamanla
değişimleri Şekil 8-9’da gösterilmiştir.
Şekillerde farklı sönüm durumları için viskoelastik çözümler, elastik-dinamik ve statik
çözümler gösterilmiştir. Beklendiği gibi, elastik-dinamik davranışa ait çökme ve momentler
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statik değerler etrafında salınıma devam ederken; viskoelastik durumda ise, titreşim genliği
azalarak zamanla statik değere yaklaşmaktadır.

Çökme, w (m)

1.5E-05

Bu Çalışma (g=0.0)
Bu Çalışma (g=0.0004)
Statik

1.0E-05

Bu Çalışma (g=0.0001)
Bu Çalışma (g=0.001)

5.0E-06
-1.0E-19
-5.0E-06
-1.0E-05
0

0.004

0.008 Zaman (s.) 0.012

0.016

0.02

Moment, Mxx (N-m)

Şekil 8. Tabakalı plak ortasındaki çökmenin zamanla değişimi
80
60
40
20
0
-20
-40
-60

Bu Çalışma (g=0.0)
Bu Çalışma (g=0.0004)
Statik

0

0.004

0.008 Zaman (s.) 0.012

Bu Çalışma (g=0.0001)
Bu Çalışma (g=0.001)

0.016

0.02

Şekil 9. Tabakalı plak ortasındaki Mxx momentinin zamanla değişimi
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada viskoelastik malzemeye sahip tabakalı ortotropik kalın plakların dinamik
davranışları sonlu elemanlar metodu yardımıyla Laplace uzayında araştırılmıştır. Elde edilen
çözümler, yarı-analitik metod yardımıyla elde edilen çözümler ile karşılaştırılmıştır. Tabakalı
plak malzemesinin ortotropik ve lineer elastic veya viskoelastik olduğu kabulleri yapılmıştır.
Sistemi idare eden hareket denklemi SEM kullanılarak zaman uzayında elde edilmiştir.
Ardından, sistem hareket denklemine Laplace dönüşümü uygulanarak elde edilen lineer
cebrik denklem takımı bir dizi Laplace parametresi için dönüşmüş uzayda çözülmektedir. Bu
çalışmada viskoelastik malzeme için Kelvin sönüm modeli uygulanmıştır. Viskoelastik
malzeme durumunda elastik sabitler, elastik-viskoelastik analojisi yardımıyla, Laplace
uzayında kompleks karşıtları ile yer değiştirmektedir. Laplace uzayından zaman uzayına geçiş
için Durbin’in modifiye edilmiş ters Laplace dönüşüm metodu kullanılmıştır. Bu çalışmada
önerilen metodun esasları doğrultusunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Laplace dönüşüm uygulanarak, dinamik problem statik hale dönüşmekte ve böylece Laplace
uzayında elde edilen lineer denklem takımı sayısal olarak çözülebilmektedir. Dinamik
yükleme altındaki problemlerde sönüm etkisi, Laplace uzayında kolay bir şekilde ele
alınabilmektedir. Ayrıca, Laplace uzayındaki analizlerde doğal titreşim periyotları ve mod
şekillerine de ihtiyaç duyulmamaktadır.
Navier yaklaşımı ile elde edilmiş hareket denklemlerinin Newmark- adım adım integrasyonyöntemi ile bulunan sonuçların doğruluğu, zaman artım miktarının uygun olarak seçilmesine
bağlıdır. Bu nedenle doğru zaman artım miktarının seçilmesi önemlidir. Bu çalışmada
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önerilen metod ile kaba zaman artım miktarları kullanılsa bile, istenilen hassasiyete sahip
çözümler elde edilebilmektedir. Bu durum, bu çalışmada önerilen yöntemin adım adım
integrasyon yöntemlerine göre çok daha etkin olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, SEM ile elde edilen hareket denklemlerine Laplace dönüşümü uygulanması ve
ardından Durbin’in modifiye edilmiş ters dönüşüm yöntemi uygulanması ile oldukça etkin ve
doğru sonuçlar elde edilebildiği literatürdeki çeşitli sayısal yöntemler ile karşılaştırılarak
gösterilmiştir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma (Proje No: MMF-2009-D8) Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi tarafından desteklenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Reddy J.N., "On the solutions to forced motions of rectangular composite plates", ASME
J. Appl. Mech. 1982;49:403–408.
[2] Khdeir A.A., Reddy J.N., "On the forced motions of antisymmetric cross-ply laminated
plates", Int. J. Mech. Sci. 1989;31:499–510.
[3] Barrett D.J., "An anisotropic laminated damped plate theory", J. Sound Vib.
1992;154:453–465.
[4] Khalili M.R., Malekzadeh K., Mittal R.K., "A new approach to static and dynamic
analysis of composite plates with different boundary conditions", Compos. struct.
2005;69:149–155.
[5] Khdeir A.A., "Forced Vibration of Antisymmetric Angle-Ply Laminated Plates with
Various Boundary Conditions", J. Sound Vib. 1995;188:257–267.
[6] Reddy J.N., "Dynamic (transient) analysis of layered anisotropic composite-material
plates", Int. J. Numer. Meth. Eng. 1983;19(2):237–255.
[7] Mohebpour S.R., Malekzadeh P., Ahmadzadeh A.A., "Dynamic analysis of laminated
composite plates subjected to a moving oscillator by FEM", Compos. struct. 2011;93:1574–
1583.
[8] Makhecha D.P., Ganapathi M., Patel B.P., "Dynamic analysis of laminated composite
plates subjected to thermal/mechanical loads using an accurate theory", Compos. struct.
2001;51:221–236.
[9] Owen D.R.J., Li Z.H., "Elastic-plastic dynamic analysis of anisotropic laminated plates",
Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 1988;70(3):349–365.
[10] Zabaras N., Pervez T., "Viscous damping approximation of laminated anisotropic
composite plates using the finite element method", Methods Appl. Mech. Engrg.
1990;81:291–316.
[11] Kant T., Arora C.P., Varaiya J.H., "Finite element transient analysis of composite and
sandwich plates based on a refined theory and a mode superposition method", Compos. struct.
1992;22(2):109–120.
[12] Malekzadeh P., Fiouz A.R., Razi H., "Three-dimensional dynamic analysis of laminated
composite plates subjected to moving load", Compos. struct. 2009;90:105–114.
[13] Wang Y.Y., Lam K.Y., Liu G.R., "A strip element method for the transient analysis of
symmetric laminated plates", Int J Solids Struct. 2001;38(2):241–259.

535
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Sahan ve Temel

[14] Wang Y.Y., Lam K.Y., Liu G.R., "The effect of rotatory inertia on the dynamic response
of laminated composite plate", Compos. struct. 2000;48:265–273.
[15] Liew K.M., He X.Q., Tan M.J., Lim H.K., "Dynamic analysis of laminated composite
plates with piezoelectric sensor/actuator patches using the FSDT mesh-free method", Int. J.
Mech. Sci. 2004;46:411–431.
[16] Cederbaum G., Aboudi J., "Dynamic response of viscoelastic laminated plates", J. Sound
Vib. 1989;133(2):225–238.
[17] Narayanan G.V., "Numerical operational methods in structural dynamics", Ph.D. thesis,
Minneapolis: University of Minnesota, 1979.
[18] Durbin F., "Numerical inversion of Laplace transforms: An Efficient improvement to
Dubner and Abate’s method", Comput. J. 1974;17:371–376.
[19] Temel B., "Transient analysis of viscoelastic helical rods subject to time-dependent
loads", Int. J. Solids Struct. 2003;41:1605–1624.
[20] Şahan M.F., Viskoelastik kompozit plakların laplace uzayında dinamik analizi. Doktora
Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, 2012.
[21] Boley B.A., Weiner J.H., "Theory of thermal stresses", New York: John Wiley and Sons,
1960.
[22] Temel B., Çalım F.F., Tütüncü N., "Quasi-static and dynamic response of viscoelastic
helical rods", J. Sound Vib. 2004;271:921–935.
[23] Reddy J.N., "Mechanics of laminated composite plate and shells: theory and analysis",
Second ed. Boca Raton: CRC Press, 2004.
[24] Temel B., Şahan M.F., "Transient analysis of orthotropic viscoelastic thick plates in the
Laplace domain", Eur. J. Mech. A-Solid. 2013;37:96–105.
[25] Temel B., Şahan M.F., "An alternative solution method for the damped response of
laminated Mindlin plates", Composite: Part B. 2013;47:107–117.

536
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
26 - 30 Ağustos 2013, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

ELASTİK YATAK ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ EĞRİ MİKRO
KİRİŞİN 2:1 İÇ REZONANSLARI

Gözde Sarı ve Mehmet Pakdemirli
Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Merkezi, Celal Bayar Üniversitesi, 45140, Muradiye, Manisa
Makine Mühendisliği Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi, 45140, Muradiye, Manisa
gozde.deger@cbu.edu.tr, mpak@cbu.edu.tr

ABSTRACT
In this study, the dynamic behaviour of a slightly curved resonant microbeam having nonideal boundary conditions is investigated. The ends of the curved microbeam are on
immovable simple supports and the microbeam is resting on a non-linear elastic foundation.
The forced vibration response of curved microbeam due to the small AC load is obtained
analytically by means of direct application of the method of multiple scales (a perturbation
method). Two-to-one internal resonances between any two modes of vibration are studied.
Amplitude and phase modulation equations are obtained. Steady state solutions and stability
are discussed, and a bifurcation analysis of the amplitude and phase modulation equations are
presented. The effects of the non ideal boundary conditions on the vibrations of the
microbeam are examined.
ÖZET
Bu çalışmada, ideal olmayan sınır şartlarına sahip hafif eğrilikli rezonans mikro kirişin
dinamik davranışı araştırılmıştır. Eğri mikro kirişin uçları basit basit mesnetlenmiştir ve kiriş
nonlineer elastik yatak üzerine yerleştirilmiştir. Küçük AC yükünden dolayı eğri mikro kirişin
zorlamalı titreşim tepkisi çok ölçekli metodun (perturbasyon metodu) direk uygulanması ile
analitik olarak elde edilmiştir. Titreşimin iki modu arasında 2:1 iç rezonansları çalışılmıştır.
Genlik ve faz denklemleri elde edilmiştir. Düzgün rejim çözümleri ve çözümlerin kararlılığı
tartışılmış ve genlik-faz modülasyon denklemlerinin bifürkasyon analizi sunulmuştur. İdeal
olmayan sınır şartlarının sistemin titreşimine etkileri araştırılmıştır.
1. GİRİŞ
Mikro elektro mekanik sistemler yakın zamanda ortaya çıkmış devrim niteliğinde bir
teknolojidir. Bu alan özellikle mekanik ve elektrik-elektronik alanları gibi disiplinler arası
çalışmaların ortaklığını gerektirmektedir. [1,2] Bu çalışmada resonatör mikro sistemler
üzerinde durulacaktır. Resonatörlerin uygulama alanlarına kimyasal ve biyolojik içerik
belirlemek için kullanılan kütle sensörleri, kuvvet ve ivme sensörleri ve sıcaklık sensörleri
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örnek olarak verilebilir. Resonatörlerin doğal frekansları eksenel şekil değiştirmeye çok
duyarlıdır. Basınç, sıcaklık, kuvvet, ivme gibi dış yükler mikro kirişin eksenel şekil
değişimine neden olur ve bu değişim temel frekansın kaymasına neden olur. Bu frekans
kaymaları dijital sinyale dönüştürülerek okunur. Bu sinyaller fiziksel büyüklükleri temsil
eder. Bu yüzden resonatör uygulamalarında, kirişin lineer olmayan rezonans frekansının kesin
olarak belirlenmesi önemlidir. Elektriksel kuvvet ile tahrik edilen makro kiriş modeli
literatürde pek çok çalışmada uygulanmış ve analitik metotlarla çözülmüştür. Makro model
mikro sistemler için etkin ve doğru bir dizayna imkan sağlamaktadır. Geliştirilen model,
literatürün deney ve sonlu elemanlar yönteminin sonuçları ile kıyaslanmıştır. Baskın
rezonans, alt ve üst harmonik rezonans durumları incelenmiştir. [3-10] Eğri mikro kirişler son
yıllarda yapılan çalışmalarda incelenmiştir. [11,12] Eğri mikro kirişler başlangıçta eğri olarak
üretilebilirler, üretim kaynaklı iç gerilmelerden dolayı eğri olabilirler yada eksenel baskı
kuvveti ile burkularak da eğri yapılabilirler. Eğri mikro kirişin dinamik davranışını ifade
etmek için doğal frekansını, zorlama genliğini ve non-lineerlik etkilerini belirlemek gerekir.
Mikro kirişinin elastik yatak ile elektrotun üzerine yerleştirilmesi literatürde incelenmiştir.
Burkulan kirişin etrafındaki titreşim modları ve kritik burkulma yükleri belirlenmiştir. [13,14]
Literatürde makro eğri kiriş modeli detaylı olarak incelenmiştir. Baskın rezonans ve ikincil
rezonanslar için frekans-tepki grafikleri sunulmuştur. [15,16] İdeal olmayan sınır şartları
altında mikro ve makro kiriş için çalışmalar yapılmıştır. İdeal olmayan sınır şartlarının
frekans-tepki grafiklerine etkileri grafiklerle gösterilmiştir.[17,18] Bu çalışmada mikro kiriş
modelinde kirişin başlangıçta hafif eğriliği olacaktır ve elastik yatak üzerine yerleştirilecektir.
Eğri mikro kirişin sınır şartları için ideal olmayan sınır şartı kabulü yapılacaktır. Modelde
kuadratik nonlineerite olduğu için 2:1 iç rezonans durumuna bakılacaktır. Ayrıca sistemin
kararlık analizi de yapılacaktır.
2. MATEMATİKSEL MODEL
Bu bölümde elektriksel kuvvet ile zorlanan eğri mikro kirişin dinamik davranışını temsil eden
denklem formüle edilmiştir. Şekil 2.1’de ideal olmayan sınır şartlarında çalışan eğri mikro
kirişin şematik resmi görülmektedir. Eğri kiriş elektroda lineer olmayan elastik yatak ile
sabitlenmiştir. w(x,t) mekana ve zamana bağlı deplasman, x mekan koordinatı, E elastisite
modülü, I kesit alan atalet momenti, ρ malzeme yoğunluğu, A kesit alanı, L kiriş uzunluğu, k
elastik yatağın lineer yay katsayısıdır.

Şekil 2.1. Elastik yatak üzerine sabitlenmiş eğri mikro kirişin şematik çizimi
Eğri mikro kirişin enine titreşimlerinde hareket denklemini çıkarmak için Hamilton prensibi
kullanılmıştır. Hamilton prensibi aşağıdaki eşitliği gerektirir,
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t2

  (T  V )dt  0
t1

(2.1)
Burada T kinetik enerjiyi, V ise potansiyel enerjiyi temsil eder. Bu ifadeleri oluşturmak
istediğimiz eğri mikro kiriş modeli için yazalım,
1

T

1
 Aw*2 dx*
2 0

(2.2)
L

V

L

L

1
1
1
1
E A (u*  Z 0* w*  w*2 )2 dx*  E I  w*2 dx*  k  w*2 dx*
2
2
2
2 0
0
0

(2.3)
Denklem (2.1)’de kinetik ve potansiyel enerji ifadelerini yerine koyarak Hamilton prensibi ile
hareket denklemi,
t2

 (
t1

L

L

1
1
1
 Aw*2 dx*  E A (u*  Z 0*w*  w*2 )2 dx*

20
2
2
0
L

(2.4)

L

1
1
 E I  w*2 dx*  k  w*2 dx* )dt *  0
2
2 0
0

şeklinde elde edilir.
Denklem (2.4)’ün sıfıra eşit olabilmesi için tek ve çift katlı integraller ayrı ayrı sıfıra eşitlenir
ve sonuç olarak mikro kirişin enine titreşimlerini ifade eden hareket denklemi,
 Aw* 

E A
1
( Z 0*  w* )  ( w*2  Z 0*w* )dx*  E Iw* IV  kw*  0
2
2
0
L

(2.5)

ve sınır şartları,
w*  0, t*   0,

w*   0, t*   0,

w* ( L, t * )   (t * ),

w*   L, t *   0

(2.6)

elde edilir. Elde ettiğimiz lineer olmayan diferansiyel denkleme sönüm ve zorlama etkileri de
dahil edelirse
 Aw*  EIw*ıv  2 *w*  kw* 

 b(V cos t * )2
E A *
1
(Z 0  w* )  ( w*2  Z 0*w* )dx*  0 AC *
2
2
2(d  Z 0  w* ) 2
0
L

(2.7)

denklemi elde edilir. Kiriş elektriksel kuvvet ile tahrik edilmektedir. Kiriş, d kadar uzağına
yerleştirilen paralel-plak elektrotlar sayesinde AC harmonik yükü ile uyarılmaktadır.
Harmonik yükün genliği VAC ile gösterilirken frekansı  'dır. Sınır şartlarında sağ uçta çok
küçük deplasman meydana geldiği varsayılmıştır. Bu yüzden sağ uçtaki sınır şartı ideal
değildir. Hareket denklemleri ve sınır şartları aşağıdaki şekilde boyutsuzlaştırılabilir,
Z*
x*
w*
t*
, x  , t  , Z 0  0 , Ω=Ω*T
T
d
d
L
Boyutsuz hareket denklemi ve sınır şartları şöyledir,
w

(2.8)

2
1
d 2 Z 0  2 w   1  w  dZ 0 w  
(VAC cos(t )) 2
4w 2w
w
 2  2
 1w  ( 2  2 )    
 dx    2
 
x 4
t
t
dx
x  0  2  x 
dx x  
(1  Z 0  w)2
(2.9)

539
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Sarı ve Pakdemirli

 2 w(0, t )
 2 w(1, t )
,
w(1,t)=
α(t),

0
0
x 2
x 2
Boyutsuz parametreler ve fiziksel olarak anlamları Tablo 2.1’de yazılmıştır.

w(0,t)=0 ,

Tablo 2.1. Boyutsuz parametreler
Fiziksel tanımları
Lineer elastik yatak yay katsayısı

Parametre
1 
3 




(2.10)

kL4
E I

 0bL4

Elektriksel kuvvet parametresi

2d E I
3

Orta düzlem gerilme parametresi

12d 2
h2

Sönüm parametresi

 * L2
 AE I

Z0 eğrilik fonksiyonudur ve Z0  4x 1  x  şeklinde alınmıştır.
3. PERTURBASYON ANALİZİ
Matematik modelin yaklaşık çözümünü hesaplamak için perturbasyon metotlarından çok
zaman ölçekli metot denkleme direk olarak uygulanacaktır. [19] Sistemin enine titreşim
hareketi aşağıdaki gibi önerilmiştir,
w(x,t;  )=  w1(x,T0,T1)+  2 w2(x,T0,T1)
(3.1)
Baskın rezonans durumu için aşağıdaki gibi mertebe düzenlemesi
yapalım,
Z0~O(1),  ~  ,  2 ~  2 2 2  ~ n
Denklem (3.1) boyutsuz hareket denkleminde yerleştirilirse ve mertebelerine ayrıştırılırsa,
 Mertebesi :
1

w1ıv  D0 2 w1  1w1  Z 0 ''  Z 0 ' w1 ' dx  0

(3.2)

0

w1(0,T0,T1)=0, w1 ( 0,T0,T1)=0, w1 (1,T0 ,T1 )  0 , w1 (1,T0,T1)=0
2 Mertebesi:

w2ıv  D0 2 w2  1w2  Z 0  Z 0w2dx  2 D0 D1w1  2 D0 w1  Z 0  w12 dx
2
0
0
1

1

(3.3)

 V cos (t )
w1  Z 0 w1  2 AC
(1  Z 0 ) 2
0
1

2

2

w2(0,T0,T1)=0, w2 ( 0,T0,T1)=0, w2 (1,T0 ,T1 )   , w2 (0,T0,T1)=0
elde edilir.
 mertebenin çözümü parabolik eğrilik fonksiyonu için aşağıdaki gibidir,
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1
1 (cos  n  1)
1
1 (cosh  n  1)
Yn ( x)  c5 (1  cos  n x 
sin  n x  cosh  n x 
sinh  n x)
2
2 sin  n
2
2 sinh  n

(3.4)

 2 mertebesinde 2:1 iç rezonans durumu incelenecektir. Bu yüzden zorlama frekansı sistemin
tabi frekanslarından birine yakın alınacaktır. Zorlama frekansı m’ci tabii frekansa yakın
olacak şekilde alınmıştır.

2  m  

(3.5)

Burada  ayar parametresi olup zorlama frekansının doğal frekanslara yakınlığını göstermek
için kullanılmıştır. Bu açılımda bu mertebedeki çözümleri elde etmek için zorlama ifadesinde
yerine yazılacaktır. Herhangi bir m’inci mod ile n’inci mod arasında iç rezonansın varlığı
araştırılacaktır. 2:1 iç rezonans şartı için frekansın biri yaklaşık olarak diğerinin iki katı
olması gerekmektedir.

m  2n  

(3.6)

 mertebe çözümü  2 mertebesinde yerine yazılır ve gerekli ara işlemler yapılır ise düzgün
rejim davranışında genlikler aşağıdaki gibi hesaplanabilir. an 'in basit çözümü için,
an =0 ve am 

 2VAC 2 f

(3.7)

( M m  2m )2  (2m  )2

elde edilir. an 'in basit olmayan çözümü için
2
am 
( M n  2n (   ))2  (2n  )2
1
(3.8)
an  (

4M m n (   )  8m n (2 2   (   ))  8m M n  4 M n M m

12



2

12

( 22VAC 4 f 212  16M n 2  2m 2

16 n 2 m 2  2 (   3 )2  32m  2 n 2 M m (   3 )  32M n n m 2  2 (   3 )  16 2 M m n ( M m wn  2m M n )) )1/ 2
1/ 2

(3.9)
elde edilir. Burada Mn ve Mm ideal olmayan sınır şartları ile ilgili terimlerdir ve frekans-genlik
eğrilerine etkileri araştırılmaktadır.
4. KARARLILIK ANALİZİ
Bu bölümde düzgün rejim denklemlerinin kararlılığına bakılacaktır. Sistemin kararlılığı
hakkında bilgi faz modülasyon denklemlerinden elde edilen Jakobiyen matristen elde
edilecektir. Düzgün rejim genlik faz modülasyon denklemleri,
1
an    an 
am an 1 sin   G1 (an , am ,  ,  )
4n
1
1
am    am 
an 22 sin  
 3VAC 2 f sin   G2 (an , am ,  ,  )
4m
2m
(4.1)
Mm
1
1
2
2
  
 
an 2 cos  
 3VAC f cos   G3 (an , am ,  ,  )
2m
4m am
2m am

 

Mn

n



Mm
a2
 V 2 f cos  am 1 cos 
 n 2 cos   3 AC

 G4 (an , am ,  ,  )
2m 4m am
2m am
2n
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olarak yazılır. Bu denklemler Jakobiyen matriste yerine yerleştirilirse,
 G1
 a
 n
 G2
 a
 n
 G3

 an
 G4

 an

G1
am

G1


G2
am

G2


G3
am

G3


G4
am

G4


G1 
 

G2 
 

G3 

 
G4 
 a a
  anm  anm00
 

(4.2)

0

  0

elde edilir. Jakobiyen matrisin öz değerlerinin, kararlılığın sağlanabilmesi için, pozitif reel
kısma sahip olmaması gerekir. Bu yaklaşım basit olmayan çözüm için geçerlidir. Fakat basit
çözüm için uygun değildir. Basit çözümün kararlılığını belirlemek için kompleks genlik
denklemleri için alternatif bir form kullanılacaktır.
An (T1 ) 

1
( pn  iqn )eivnT1
2

ve

Am (T1 ) 

1
( pm  iqm )eivmT1
2

(4.3)

Çözülebilirlik şartı denklemlerinde genliğin (4.3) ifadesinde belirtildiği gibi yeni formları
yerleştirilip denklemler reel ve sanal kısımlara ayrılıp düzenlenirse,
qn  
pn 

1
1
M n pn  pn vn   qn 
( pn pm  qn qm )1  H1 (qn , pn , qm , pm )
2n
4n

1
1
M n an  qn vn   pn 
( pn qm  qn pm )1  H 2 (qn , pn , qm , pm )
2n
4n

(4.4)

V f
1
1
qm  
M m pm  pm vm   qm 
( pn 2  qn 2 )2  3 AC  H 3 (qn , pn , qm , pm )
2m
4m
2m
2

1
1
pm 
M m am  qm vm   pm 
pn qn 2  H 4 (qn , pn , qm , pm )
2m
2m

elde edilir. Burada v n 

pm 

 
2

ve v m   'dır. Denklemin sabit noktaları hesaplanırsa,

3VAC 2 f (M m  2m )
 pm0 ,
4m  2  ( M m  2m )2

qm 

2m 3VAC 2 f
 qm0
4m2  2  ( M m  2m )2

(4.5)

elde edilir. Bu sabit noktalarda Jakobiyen matrisi oluşturalım,
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 H1
 p
 n
 H 2
 p
 n
 H 3

 pn
 H 4

 pn

H1
pm

H1
qn

H 2
pm

H 2
qn

H 3
pm

H 3
qn

H 4
pm

H 4
qn

H1 
qm 

H 2 
qm 

H 3 

qm 
H 4 
 p 0
qm  qnn 0
p p
m

(4.6)

m0

qm  qm 0

Bu matrisin özdeğerlerinin, kararlılığın sağlanabilmesi için pozitif reel kısımlara sahip
olmaması gerekir. Özdeğerler analitik olarak hesaplanabilmektedir. Eğer (4.7) ifadesindeki
şartlar sağlanırsa çözüm kararlı, sağlanamazsa çözüm kararsızdır.
2
(4.7)
VAC 2 
( M m  2m )2  4m2  2 ( M n  n (  ))2  4n 2  2
1 3 f
Zorlama genliğinin az olduğu bölgede, alçak modun çözümü basittir. Zorlama genliği
arttırıldıkça alçak mod basit olmayan çözüm verir ve yüksek mod ile etkileşir. Sistem hem
alçak mod hem de yüksek modda titreşir. Enerji transferinin olduğu bu nokta süper kritik
çatal bifürkasyon noktasıdır. Bifürkasyon noktasını veren genel denklem,
1
( M n  n (  ))2  4n 2  2  ( M m  2m )2  4m 2  2 
VAC1 2 
(4.8)
f1 3 1 
şeklinde ifade edilir. Sistem parametrelerinin bazı özel değerleri için, zorlama-genlik
grafiklerinde eğer-düğüm bifürkasyon noktaları görülmektedir. Eğer-düğüm bifürkasyon
noktaları Denklem (4.9)'da analitik olarak hesaplanır.

VAC2 2 

4 ( M mn  m M n  nm  3mn )
f 2 3 1

(4.9)

5. SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde sayısal analiz sonuçları verilecektir. Parabolik eğrilik durumu için 2:1 iç
rezonans durumu için çözümler bir önceki bölümde elde edilmişti. Farklı elastik yatak
katsayısı için ilk beş tabi frekans Tablo 5.1'de yazılmıştır.
2:1 rezonansları elde etmek için elastik yatak değerleri denklem 5.1’den elde edilecektir.
1 

m 4  4n 4
3

1

(5.1)
Tablo 5.1. Elastik katsayı değerine göre ilk beş tabi frekans
0
10
50
100

500

1

12.2166

12.6192

14.1154

15.7875

25.4803

2

39.4784

39.6049

40.1067

40.7252

45.3712
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3

88.8591

88.9153

89.1400

89.4200

91.6294

4

157.9140

157.9450

158.0720

158.2300

159.4890

5

246.7440

246.7650

246.8460

246.9470

247.7550

Elastik yatak katsayısı 8113 değerine eşit olduğunda, birinci ve dördüncü modlar arasında iç
rezonans meydana gelmektedir.
Şekil 5.1’de birinci ve dördüncü modlar arasında iç rezonanslar incelenmiştir. Dış zorlama
frekansı dördüncü mod frekansına yakın alınmıştır. Dördüncü mod frekansı ise birinci mod
frekansının yaklaşık olarak iki katı alınmıştır. Şekillerdeki sürekli çizgiler kararlı çözümü,
kesikli çizgiler ise kararsız çözümü ifade etmektedir. Sistemin parametre değerleri
değiştirilerek kuvvet-tepki ve frekans tepki grafikleri elde edilmiştir. İdeal olmayan sınır
şartının kuvvet-tepki ve frekans-tepki grafiklerine etkileri gösterilmiştir.
Şekil 5.1’de ideal ve ideal olmayan sınır şartı durumlarını kıyaslamak için iki grafik
çizdirilmiştir. Şekil 5.1 (a)’da ideal sınır şartı durumu, (b)’de ise ideal olmayan sınır şartı
parametresinin farklı değeri için kuvvet tepki eğrileri görülmektedir. Sınır şartı parametresi
hariç diğer parametreler her iki grafikte de sabit alınmıştır. Şekil 5.1 (a) grafiğinde ideal sınır
şartı durumu için birinci mod ve dördüncü mod tepkileri oklar ile açıklanmıştır. Grafiklerde
elektriksel kuvvet genliği kademeli olarak arttırılmıştır. VAC2 değeri 15.4218 değerine
ulaşıncaya kadar birinci modun genlik değeri sıfırdır. Dördüncü modun genliği ise bu kritik
değere kadar lineer olarak artmaktadır. VAC2 değeri 15.4218 kritik değerine ulaşınca dördüncü
mod birinci modu uyarır. Bu kritik nokta süper kritik çatal bifürkasyon noktasıdır. Bu kritik
kuvvet değerinden sonra ilk mod basit olmayan çözüm vermektedir ve genlik artmaktadır.
Dördüncü modun genliği ise sabit kalmaktadır. Zorlama kuvvetinin genliği kademeli olarak
arttırıldığında ve azaltıldığında birinci mod ve dördüncü mod aynı genlik değerlerini
vermektedir. Birinci mod ve dördüncü mod için ideal olmayan sınır şartı parametreleri sırası
ile B1 ve B2’dir. Bu parametrelere sıfırdan farklı değerler verildiğinde sistem ideal olmayan
sınır şartına sahip olmaktadır. Şekil 5.1 (b) grafiğinde kuvvet tepki grafiği B1=B2=0.02
alınarak çizdirilmiştir. Bu durumda bifürkasyon noktası 13.3252’dir. İdeal sınır şartı
durumdaki grafik ile kıyaslandığında bifürkasyon noktasının sola doğru kaydığı ve modlar
arasındaki enerji transferinin azaldığı görülmektedir.
Şekil 5.2, ideal ve ideal olmayan sınır şartı durumlarının frekans tepki grafiklerine etkilerini
belirlemek için çizdirilmiştir. Şekil 5.2 (a)’da ideal sınır şartı durumu, (b)’de ise ideal
olmayan sınır şartı için frekans tepki eğrileri görülmektedir. Sınır şartı parametresi hariç diğer
parametreler iki grafikte de sabit alınmıştır. Şekil 5.2 (a) grafiğinde ideal sınır şartı durumu
için birinci mod ve dördüncü mod tepkileri oklar ile açıklanmıştır. Grafiklerde frekans
kademeli olarak arttırılmıştır. Frekans değeri -0.1009 değerine ulaşıncaya kadar birinci modun
genlik değeri sıfırdır. Bu kritik nokta süper kritik çatal bifürkasyon noktasıdır. Dördüncü
modun genliği ise bu kritik değere kadar artmaktadır. Frekans ayar parametresi değeri -0.1009
kritik değerine ulaşınca dördüncü mod birinci modu uyarır. Bu kritik frekans değerinden
sonra ilk mod basit olmayan çözüm verir. Birinci modun genliği artarken dördüncü modun
genliği azalmaktadır.
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(a) İdeal sınır şartı
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(b) İdeal olmayan sınır şartı
Şekil 5.1. Kuvvet tepki grafiği (  =0.1, 1 = 8113,  3 = 0.25, μ=0.11,  =15, f=0.2727, ω1 =90.8969, ω4
=181.7958, ρ=0.0205695, λ1=2961.00, λ2=1480.5, σ=0.13557 (a)B1=0, B2=0, (b) B1=0.02, B2=0.02)

Şekilde görüldüğü gibi birinci mod genliği maksimum genliğe ulaştıktan sonra azalmaktadır
ve bu noktadan sonra dördüncü mod genliği ise artmaya başlamaktadır. Frekans ayar
parametresi değeri 0.0891 olduğunda birinci mod genlik değeri sıfıra ulaşmakta ve dördüncü
mod genliği de bu noktadan sonra azalmaya başlamaktadır. Şekil 5.2 (b) grafiğinde frekans
tepki grafiği B1=B2=0.02 alınarak çizdirilmiştir. Bu durumda bifürkasyon noktaları -0.0592 ve
0.1229’dur. İdeal sınır şartı durumdaki grafik ile kıyaslandığında bifürkasyon noktalarının
sağa doğru ötelendiğini ve modların genlik değerlerinde önemli farklılıklar olduğu
görülmektedir.
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(b) İdeal olmayan şart
Şekil 5.2. Frekans tepki grafiği (  =0.1, 1 = 8113,  3 = 0.1, μ=0.1,  =15, f=0.2727, ω1 =90.8969, ω4
=181.7958, ρ=0.0205695, λ1=2961.00, λ2=1480.5, VAC=5, (a) B1=0, B2=0, (b) B1=0.02, B2=0.02)

6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada ideal olmayan sınır şartlarının eğri mikro kirişin ikincil rezonanslarına etkileri
araştırılmıştır. İdeal olmayan sınır şartları perturbasyon teorisi ile modellenmiştir. Denklem
çözümleri çok ölçekli metot ile elde edilmiştir. Sonuç olarak ideal olmayan sınır şartlarının
eğri mikro kirişin kuvvet tepki ve frekans tepki eğrilerinde önemli değişiklikler meydana
getirdiği bulunmuştur. Bifürkasyon noktalarında önemli kaymalar meydana gelmiştir. Bu
bilgiler literatüre önemli katkıda bulunmaktadır. Çünkü gerçekte sınır şartlarının ideal
olabilmesi neredeyse imkansızdır. İdeal olmayan sınır şartı kabulü sistemin modelini daha
gerçeğe uygun hale getirmektedir. Mikro aletlerin çok hassas çalıştığı ve nonlineerlik
etkilerinin bu aletler için çok önemli olduğu bilindiğinden yapılan nonlineer analiz önem
taşımaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmada, değişken kesitli çubuklardan oluşan düzlem çerçevelerin, doğrusal-elastik
analizi esas alınarak optimum tasarımı üzerine bir araştırma yapılmıştır. Günümüzde optimum
yapı tasarımı için çok sayıda araştırma yapıldığı görülmüştür. Ancak bu çalışmalarda genel
olarak sabit enkesitten oluşan, prizmatik enkesitli sistemler üzerine araştırmalar yapılmıştır.
Değişken kesitli çubuklardan oluşan çerçevelerin analizi ve optimizasyonu hakkında az sayıda
araştırma bulunmaktadır. Bu düşünceyle bu çalışmada, güvenli ve minimum ağırlıklı olan bir
yapı elde edebilmek için, değişken kesitli çubuklardan oluşan çerçevelerin analizi ve optimum
boyutlandırılması üzerine araştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Değişken Kesitli Çerçeveler, Optimum Tasarım
GİRİŞ
Son yıllarda yapılan araştırmalarda, yapıların optimum boyutlandırılması konusunda en uygun
çözümler bulunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Özellikle yüksek kapasiteli
bilgisayarların da devreye girmesiyle, yapısal optimizasyon alanında çok sayıda yeni yöntem
geliştirilmiştir.
Yapı analizlerinde genel olarak prizmatik kesitli çubuklardan oluşan sistemler incelenmiştir.
Değişken kesitli çubuklardan oluşan çerçeveler konusunda ise az sayıda araştırmaya
rastlanmıştır. Bu düşünceyle bu çalışmada, güvenli ve daha ekonomik bir yapı tasarımı
gerçekleştirmek amacıyla, değişken kesitli çerçevelerin analizi ve optimizasyonu üzerine bir
araştırma yapılmıştır.
Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Önce değişken enkesitli çerçevelerin analizini yapan
bir program kodlanmış ve bu programla iki çerçeve sistemi çözümlenmiş, ikinci adımda ise
bu analizden elde edilen kuvvet ve deplasmanlar kullanılarak optimum boyutlandırma yapan
algoritma yazılmıştır.
Değişken kesitli çerçevelerin analizi ve optimizasyonu üzerine yapılan araştırmalar geniş bir
şekilde taranmıştır. Değişken kesitli çubuklarda aşağıda belirtilen şekilde kesit tanımlamaları
yapılmıştır;
a) Çubuk kesiti birinci uçtan ikinci uca doğru doğrusal olarak değişmektedir
b) Çubuk kesiti birinci uçtan ikinci uca doğru parabolik olarak değişmektedir
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c) Çubuk kesiti birinci uçtan açıklık ortasına kadar doğrusal veya parabolik olarak
azalmakta ve ikinci uca doğru ise simetrik bir şeklide artmaktadır.
Çerçevelerde kiriş-kolon birleşim noktalarında, statik etkilerin sistemde etkin olması
sebebiyle kiriş kesitleri yukarıda açıklanan ‘c’ maddesine uygun olarak alınmaktadır
(gerilmenin yoğun olduğu yerde büyük kesit öngörülmüştür). Yanal dış yüklerin meydana
getirdiği statik etki, kolonların alt uç bölgelerinde yoğun olacağı için kesit olarak, yukarıda ‘a’
ve ‘b’ maddelerine uygun kesitler alınmıştır.Çerçevenin analizini yapan algoritma, matrisdeplasman yöntemi esas alınarak kodlanmıştır. Analiz algoritması hem prizmatik kesitli hem
de değişken kesitli çubuklardan oluşan sistemler için geliştirilmiştir.
DEĞİŞKEN KESİTLİ ÇERÇEVELERİN ANALİZİ
Değişken kesitli çerçevelerin analizi, Timoshenko ve Young [1], Fertis ve Keene[2],
Tezcan[3], Eisenberger[4], Funk ve Wang[5], Browns[6] ve Chan[7] adlı araştırmacılar
tarafından etraflıca incelenmiştir. Bu çalışmada değişken kesitli çubukların rijitlik
matrislerinin kurulmasında bilgisayar programlamasına daha uygun olduğu için Funk ve
Wang[5]’in araştırması kullanılmıştır.
Geliştirilen algoritmada, dört tip değişken kesitli çubuk tanımlanmıştır. Bu çubuklardan iki
tanesinde kesit değişimi doğrusal, diğer ikisinde ise parabolik olarak alınmıştır. Çubukların
tümünde rijitlik matrislerinin kurulumu aynıdır yalnızca bilgisayar programlamasının alt
programında her çubuk, kesit tipine göre göz önüne alınmıştır. Aşağıda söz konusu değişken
kesitli çubuk tipleri şekillerle açıklamalı olarak verilmiştir:
Şekil 1’de görülen çubukta, yükseklik a ucundan b ucuna doğru doğrusal olarak
değişmektedir. Çubuğun ilk ucunda yükseklik TA, ikinci ucunda ise TB olarak alınmıştır.

Şekil 2’de görülen çubukta yükseklik a ucundan b ucuna doğru 2. dereceden bir parabol
olarak değişmektedir. Çubuğun ilk ucunda yükseklik TA, ikinci ucunda ise TB olarak
alınmıştır.
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Şekil 3’te görülen değişken kesitli çubukta, yükseklik a ucundan c ucuna doğru belirli bir
oranda doğrusal olarak azaltılmakta, c ucundan b ucuna doğru ise yine aynı oranda doğrusal
olarak arttırılmaktadır. Çubuğun her iki ucunda yükseklik aynı olup TA değerindedir, orta
noktada ise TB olarak alınmıştır.

Şekil 4’te görülen çubukta, yükseklik a ucundan b ucuna doğru 2. dereceden bir parabol
olarak değişmektedir. Orta nokta c, simetri noktasıdır, çubuğun her iki ucunda yükseklik
aynıdır ve TA değerindedir, orta noktada ki yükseklik ise TB olarak alınmıştır.

Şekil 5’te görülen çubuk, n adet eşit parçaya bölünmüş ve her parçanın boyu dx olarak
alınmıştır. Burada n sayısının arttırılması halinde hata oranının azalacağı görülmektedir.

Her parçanın başlangıç noktasına uzaklığı;
=

−

∗

(1)

bağıntısıyla hesaplanır (burada i, parça numarasını gösterir). Her bir i parçası ayrı ayrı
değerlendirilerek kesit alanları ve atalet momentleri hesaplanır ve bu şekilde rijitlikler elde
edilmiş olur.
Kaynak [5]’te, değişken kesitli bir çubuğun rijitlik matrisi ayrıntılı olarak incelenmiş ve
aşağıdaki formda verilmiştir:
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(2)

Çubuklara ait rijitlik matrisleri kurulduktan sonra tüm çerçevenin “sistem rijitlik matrisi”
oluşturulur. Sistem rijitlik matrisi dış yüklerle dış deplasmanları birbirine bağlar ve aşağıdaki
yapı denge denklemi kurulmuş olur;
SX = L

(3)

Burada S; sistem rijitlik matrisi, X; dış deplasman vektörü, L ise sisteme etkiyen dış yükler
vektörüdür. (3) denklemi çözülerek, optimizasyon algoritmasına aktarılacak olan çubuk
kuvvetleri ve düğüm noktası deplasmanları elde edilir.
ÇERÇEVELERİN OPTİMUM TASARIMI
Yapıların optimizasyonunda amaç, belirli sınırlayıcılar sağlanarak minimum yapı ağırlığının
elde edilmesidir. Çerçeve sistemlerinde etkin olan sınırlayıcılar deplasmanlar, gerilmeler,
minimum ve maksimum alan büyüklükleri ve rijitlik olabilmektedir. İyi kurulmuş ve
tasarlanmış bir optimizasyon problemi aşağıdaki şekildedir:
Amaç Fonksiyonu:
min

= ( )

i = 1, 2, 3, . . . , n

(4)

Sınırlayıcılar:
Gerilme:

≤

Deplasman:

≤

Rijitlik:
Alan:

(5)

=
≤

≤

Problemin özelliğine göre çerçevelerde, sınırlayıcıların bir kısmı aktif (etkin sınırlayıcı) bir
kısmı ise pasiftir. Boyutlandırma, aktif sınırlayıcıya göre yapılmaktadır.
Yapılan araştırmada, yapının davranışına ve fiziksel karakterine uygun olan yaklaşım
“Optimumluk Kriteri Yaklaşımı” olduğundan, bu çalışmada tercih edilmiştir. Optimumluk
kriteri yaklaşımı geliştirilirken esas amaç, optimizasyon probleminin yapısındaki özel
avantajları, fiziki karakterleri hesaba katarak optimum tasarım için etkin bir algoritma
geliştirmektir. Bu yaklaşımın teorik alt yapısı Prager ve Taylor tarafından kurulmuş olup
temeli ardışık yaklaşım yöntemlerine dayanmaktadır.
Yukarıda verilen amaç fonksiyonu ve sınırlayıcılarla kurulan optimizasyon problemi,
“sınırlayıcılı” bir problemdir. Optimumluk kriteri yönteminde sınırlayıcılı olan bu problem,
Lagrange Çarpanları yöntemiyle “sınırlayıcısız” bir probleme dönüşmektedir:
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W (A i ,  j) 
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 i A i L i
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(6)

  j g j (A i )
j1

λj; Lagrange çarpanı
Lagrange çarpanlarının hesaplanmasında, sınırlayıcıları aktif ve pasif olarak ayırmak
gerekmez. Pasif sınırlayıcılara karşılık gelen Lagrange çarpanı çok küçüktür ve sistemi
etkilemez.
Optimumluk kriteri yaklaşımı esas alınarak geliştirilen algoritmada, boyutlandırma değişkeni
olan kesit alanı için aşağıdaki şekilde lineer olmayan bir tekrarlama bağıntısı kodlanmıştır ve
bu denklem Optimumluk Kriteri olarak adlandırılır.
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Burada ‘υ+1’ ve ‘υ’ adım sayısını gösterir. Verilen bu yineleme bağıntısının ardı sıra
kullanılmasıyla her optimizasyon adımında boyutlandırma değişkenlerinin yeni değerleri elde
edilir. Bu denklemi kullanmak için Lagrange çarpanlarının ilk değerlerinin seçilmiş olması
gerekir. Yöntemin yakınsaması bu seçime bağlıdır. Optimum boyutlandırmada Lagrange
çarpanlarının ilk değeri için 5000 değeri seçilmiş ve uygun bir yaklaşım sağlanmıştır.
Lagrange çarpanları için de bir tekrarlama bağıntısının kurulması gerekir. Araştırmada,
aşağıdaki şekilde bir tekrarlama bağıntısı kullanılmıştır:



1
j

 
   j
j 

1/ c

(8)


j

Burada ‘υ+1’ ve ‘υ’ adım sayısını gösterir. ‘c’ ise önceden seçilen bir katsayıdır ve adım boyu
olarak bilinir. Yakınsamanın eldesi, bu ‘c’ katsayısının seçilen değerine bağlıdır. Adım boyu
katsayısı ‘c’ için 0.5 değeri seçilmiş ve uygun bir yaklaşım sağlanmıştır.
Değişken kesitli çerçevelerin optimum tasarımı, yukarıda verilen (7) ve (8) numaralı Alan ve
Lagrange çarpanları yineleme bağıntılarının, yakınsama sağlanıncaya kadar, ardışık
kullanılmasıyla elde edilmiştir. Geliştirilen algoritmada, çerçeve analizinden elde edilen
çubuk kuvvetleri ve deplasmanlarla optimizasyon algoritmasına dönülmektedir. Optimizasyon
algoritmasında ise, alan ve Lagrange tekrarlama bağıntılarıyla minimum çerçeve ağırlığı elde
edilmektedir.
SAYISAL ÖRNEKLER
Örnek 1:

Dört Katlı Onaltı Çubuklu Çerçevenin Optimum Tasarımı

Geliştirilen algoritma ile önce, dört katlı bir düzlem çerçevenin optimum tasarımı yapılmıştır.
Bu çerçevede tüm kolonlarda kesitler sabit olarak alınmış, kiriş kesitleri ise doğrusal değişken
kesit kabul edilerek atama yapılmıştır. Şekil 6’da çerçeve üzerinde yüklemeler ve çubuk
bilgileri verilmiştir.
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Çerçevede, çubuklar dört grup altında toplanmıştır. Yapıların optimizasyonunda çubukların
gruplandırılması, pratikte uygulanabilirlik bakımından önemlidir. Bu düşünce ile,
‘1, 2, 3 ve 4’ numaralı kolonlar birinci grup, ‘5, 6, 7 ve 8’ numaralı kolonlar ikinci grup,
‘9, 11, 13 ve 15’ numaralı çubuklar üçüncü grup, ‘10, 12, 14 ve 16’ numaralı çubuklar ise
dördüncü grup olarak belirlenmiştir. Malzeme çelik seçilmiş olup, özellikleri ise, Elastisite
Modülü; E = 2.07*104 kN/cm2, Güvenlik Gerilmesi; ü = 14.1
/
olarak alınmıştır.
SAP2000 programı ile çözümlemede malzeme tanımlaması yapılırken, Birim Hacim
Kütle; = 7.85 ∗ 10 , Poisson Oranı = 0.3, Isı Genleşme Katsayısı = 1.2 ∗ 10 ,
Minimum Akma Gerilmesi;
= 24
/
olarak girilmiş, tasarım ise, Amerikan
şartnamesi AISC-LRFD93 ‘ e göre yapılmıştır. Gruplandırma için, yukarıda açıklandığı gibi
dört grup tanımlanmış ve bu gruplar çubuklara atanmıştır. Çubuk kesitleri atanırken,
optimizasyon algoritmasında en son adımda elde edilen kesit değerleri SAP2000 programında
tanımlanmış ve atama yapılmıştır. Ancak, kesitler atanırken, kesit atalet momenti ile alan
arasında doğrusal enterpolasyona dayalı olan Templeman [8]’ın aşağıdaki formülünden
hesaplanan atalet momentleri girilmiştir:
= 0.559

/

(9)
2

Tüm gruplarda minimum kesit alanı; Amin = 20 cm , maksimum kesit alanı;
Amax
=500 cm2, başlangıç kesit alanları 100 cm2 olarak seçilmiştir. 9 numaralı düğüm noktasının
yatay deplasman değerine 6 cm, 11 numaralı düğüm noktasının düşey deplasman değerine ise
3 santimetreyi aşmayacak şekilde deplasman üst sınırlaması getirilmiştir.
Çerçevenin optimum tasarımı 12 adımda gerçekleştirilmiştir. On iki adım sonra tüm
sınırlayıcıların sağlandığı ve yapı hacminin W = 869400 cm3 olarak hesaplandığı
görülmüştür. Sonuçlar Çizelge 1’ de verilmiştir.
Örnek 2:

Dört Çubuklu Kırık Çerçevenin Optimum Tasarımı

İkinci örnekte, dört çubuklu kırık bir fabrika çerçevesinin optimum tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, tüm çubuk kesitleri doğrusal değişken kabul edilerek atama
yapılmıştır. Şekil 7’de çerçeve üzerinde yüklemeler ve çubuk bilgileri verilmiştir.
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Çizelge 1:

Dört Katlı Çerçevenin Optimum Tasarım Sonuçları
Alanlar [cm2]

Adım

Hacim
A1

A2

A3

A4

No

[cm3]

0

100,00 100,00 100,00 100,00

720000

1

148,40 122,70

79,36

68,25

753678

2

187,50 119,90

81,30

84,60

851940

3

190,70 124,30

96,63

82,50

889434

4

196,45 112,30

84,80

90,65

871560

5

194,15 125,70

82,80

75,70

861030

6

196,66 132,30

87,50

77,40

888948

7

198,10 130,66

89,25

80,90

898038

8

197,80 131,50

88,30

81,60

898560

9

194,80 122,45

86,90

82,75

876420

10

194,20 121,78

86,16

81,85

871182

11

194,12 121,60

86,05

81,30

869526

12

194,10 121,60

86,05

81,25

869400

Çerçevede, çubuklar iki grup altında toplanmıştır. ‘1 ve 4’ numaralı kolonlar birinci grup, ‘2
ve 3’ numaralı eğimli kirişler ise ikinci grup olarak tanımlanmıştır. Malzeme çelik seçilmiş,
malzeme özellikleri ise, Elastisite Modülü; E = 2.07*104 kN/cm2, Güvenlik Gerilmesi;
/
olarak alınmıştır.
ü = 14.1
SAP2000 programı ile çözümlemede, yine Örnek-1 de açıklandığı gibi malzeme tanımlaması
yapılmış, tasarımda ise Amerikan şartnamesi AISC-LRFD93 standartlarına uyulmuştur.
Gruplandırma için, iki grup tanımlanmış ve çubuklara atanmıştır. Çubuk kesitleri atanırken,
optimizasyon algoritmasında en son adımda elde edilen kesit değerleri SAP2000 programında
tanımlanmıştır ve çubuklara atanmıştır. Bu örnekte de birinci örnekte olduğu gibi, kesitler
atanırken kesit atalet momenti ile alan arasında doğrusal enterpolasyona dayalı olan
Templeman formülünden hesaplanan atalet momentleri girilmiştir.Tüm gruplarda minimum
kesit alanı; Amin = 20 cm2, maksimum kesit alanı; Amax =500 cm2, başlangıç kesit alanları 150
cm2 olarak seçilmiştir. İki numaralı düğüm noktasının yatay deplasmanına 2 cm, üç numaralı
düğüm noktasının düşey deplasmanına ise 1 cm deplasman üst sınırlaması getirilmiştir. Kırık
çerçevenin optimum tasarımı 8 adımda gerçekleştirilmiştir. Sekiz adım sonra tüm
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sınırlayıcıların sağlandığı ve yapı hacminin W = 831949,9 cm3 olarak hesaplandığı
görülmüştür. Sonuçlar Çizelge 2’ de verilmiştir.

Çizelge 2:

Dört Çubuklu Kırık Çerçevenin Optimum Tasarım Sonuçları
Alanlar [cm2]
Adım

Hacim
A1

No

A2

[cm3]

0

150,00

150,00 439044,0

1

265,60

375,76 967642,5

2

243,88

331,20 864625,2

3

238,54

370,15 925482,2

4

236,73

324,27 844077,3

5

235,48

322,28 839140,7

6

228,66

323,35 832804,5

7

228,50

323,20 832353,5

8

228,25

323,14 831949,9

ELEKTRONİK TABLOLARLA SAYISAL ÖRNEKLER
Son olarak, yukarıda açıklanan algoritmanın pratik uygulanabilirliğini görmek üzere, elde
edilen amaç fonksiyonu ve sınırlayıcılarla Microsoft EXCEL 2010 ‘un Spreadsheet
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(elektronik tablolama) özelliğinden yararlanılmıştır. MS EXCEL’de sınırlayıcılı ve
sınırlayıcısız optimizasyon işlemleri için mevcut olan “SOLVER- ÇÖZÜCÜ” eklentisi ile
çerçevelerin optimizasyonu yapılarak, optimumluk kriteriyle hemen hemen aynı sonuçlara
ulaşılmıştır. Birinci örnek için MS EXCEL’de çözücü parametreleri ve tanımlamaları
Şekil 8’ de, sonuçları ise Çizelge 3’te verilmiştir.

Şekil 8: Dört Katlı Çerçevenin MS-EXCEL’de Çözücü Parametreleri
Dört katlı çerçevenin Çizelge 1 ve Çizelge 3 sonuçları karşılaştırıldığında, %99,7 yaklaşıklık
oranıyla benzer olduğu görülmektedir.
İkinci örnek için MS EXCEL’de çözücü parametreleri ve tanımlamaları Şekil 9’da, sonuçları
ise Çizelge 4’te verilmiştir.
Dört çubuklu çerçevenin Çizelge 2 ve Çizelge 4 sonuçları karşılaştırıldığında, %99,5
yaklaşıklık oranıyla benzer olduğu görülmektedir.
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Çizelge 3:

Dört Katlı Çerçevenin MS-EXCEL’de Optimum Tasarım Sonuçları

11

M

N

O

P

Q

12

A1

A2

A3

A4

13

193,6

119,75

87,3

80,92

14
15
16

AmaçFonk W

866826

17

g1

5,88

18

g2

2,74

19

gerilme

13,9

Şekil 9: Dört Çubuklu Kırık Çerçevenin MS-EXCEL’de Çözücü Parametreleri
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Çizelge 4:

Dört Çubuklu Çerçevenin MS-EXCEL’de Optimum Tasarım Sonuçları

N

M

N

O

7

A1

A2

8

226,14

322,65

9
10
11

AmaçFonk W 828571,6

12

g1

1,96

13

g2

0,95

14

g3

13,69

SONUÇLAR
Bu araştırmada değişken kesitli çerçevelerin analizini ve optimum tasarımını yapabilen bir
algoritma geliştirilmiştir. Analiz için aynı zamanda SAP2000 yazılımı ile sağlama
gerçekleştirilmiştir. Burada optimizasyon algoritmasında “optimumluk krtiteri yaklaşımı”
uygulanmış, hızlı ve etkin sonuçlar elde edilmiştir. MS-EXCEL’in optimizasyon için yerleşik
alt programı olan “çözücü” ile de optimizasyon yapılarak, optimumluk kriteri yaklaşımına
alternatif bir çözüm önerisinde bulunulmuştur.Böylece, değişken kesitli çerçevelerin analizi
ve optimum tasarımı için pratik geçerliliği olan SAP2000 ve MS-EXCEL’in Solver-çözücü
programlarının uygunluğu sonucuna varılmıştır.
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ABSTRACT
In this work we investigate the resolvent operator and completeness of eigenfunctions of a
Sturm-Liouville problem with discontinuities at two points. The problem contains an
eigenparameter in the one of boundary conditions. For operator-theoretic formulation of the
considered problem we define an equivalent inner product in the Hilbert space L2 [1,1] 
and suitable self-adjoint lineer operator in it.
Keywords: Sturm-Liouville problem, eigenvalue, eigenfunction, rezolvent operator,
transmission conditions.
ÖZET
Bu calışmada iki noktada süreksiz olan ve sınır koşullarının birinde özdeğer parametresi
içeren Sturm-Liouville probleminin rezolvent operatörünü ve özfonksiyonlarının tamlığını
inceledik. İncelenen problemin operatör-kuramsal yazılımı için L2[-1,1]  Hilbert uzayında
yeni eşdeğer iç çarpım ve uygun kendine eşlenik lineer operatör tanımlandı.
Anahtar Kelimeler: Sturm-Liouville problemi, özdeğer, özfonksiyon, rezolvent operatör,
geçiş koşulları.
GİRİŞ
Muhtarov ve diğerleri [7]’de sınır şartlarının birinde özdeğer parametresi bulunan ve tek
noktada süreksiz olan Sturm-Liouville probleminin özdeğerlerini incelemiştir. Biz de bu
çalışmada [-1,1] aralığının h1 ve h2 gibi iki iç noktasında süreksiz olan, katsayıları sonlu
u :





1
  p  x  u   q  x  u  u, x  1, h1    h1 , h2    h2 ,1
r  x

(1)

diferansiyel denkleminden,
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u  1  0 ,

(2)

 1  1  u 1 –  2  2  u ' 1  0

(3)

sınır koşullarından ve x= h1 , x= h2 süreksizlik noktalarındaki

 1u(h1  0)  1u( h1  0),

(4)

 2u(h1  0)   2u( h1  0),

(5)

 3u(h2  0)  3u( h2  0),

(6)

 4u(h2  0)   4u( h2  0),

(7)

geçiş koşullarından
parametredir;  i ,  i

oluşan sınır-değer problemini inceledik. Burada  kompleks
( i =1,2),  j ,  j ( j =1,2,3,4) reel sayılardır ve │  j │+│  j │  0

( j =1,2,3,4) doğal koşullarını sağlıyorlar; r  x  , p  x  , p  x  , q  x  ise [-1, h1 ), ( h1 , h2 ) ve
( h2 ,1] aralıklarının her birinde sürekli olan x= h1 , x= h2 noktalarında sonlu sol ve sağ limit
değerleri mevcut olan reel değerli fonksiyonlardır. Ayrıca her x  [-1, h1 )  ( h1 , h2 )  ( h2 ,
1] için r ( x)  0, p( x)  0 olduğunu kabul edeceğiz. Bu problemin [16] anlamında kendine
eşlenik olması için,  := 1  2 -  2 1 >0 şartının da sağlandığını kabul edeceğiz. Walter’in
[16] makalesinde olduğu gibi, eğer (1)-(7) sınır-değer problemi herhangi bir Hilbert uzayında
kendine eşlenik bir operatör için özdeğer problemine indirgenebilirse, o halde bu probleme
kendine eşlenik problem diyeceğiz. (1)–(7) probleminin bazı özel halleri [1, 6, 7, 10, 11]
incelenmiştir.
Matematiksel fiziğin bazı problemlerinde zaman değişkenine göre kısmi türev sadece
diferansiyel denklemde değil aynı zamanda sınır koşularında da ortaya çıkmaktadır. Böyle
problemlere uygun olan spektral problemlerde özdeğer parametresi sadece diferansiyel
denklemde değil aynı zamanda sınır koşullarında da bulunmaktadır [4, 13]. (4)-(7)
biçimindeki geçiş koşulları ise farklı fiziksel ve mekanik özellikleri bulunan cisimler
arasındaki ısı ve madde iletimi veya başka geçiş süreçlerinde ortaya çıkmaktadır [5, 6, 9-11,
15].
SINIR-DEĞER PROBLEMİNİN UYGUN HILBERT UZAYINDA ÖZDEĞER
PROBLEMİ OLARAK İFADESİ
Eğer,

 u 1 : 1u 1   2u ' 1 




(u )1 ' : 1u (1)   2u '(1) 


(8)

gösterimlerinden yararlanırsak, kolay bir şekilde u , v  C1[1,1] için,

[u(1)v '(1)  u '(1)v(1)]  (u)1 (v) '1  (u) '1 v(1)1

(9)

olduğunu gösterebiliriz. Şimdi iki bileşenli

 G ( x) 
 T ( x) 
T :  1  , T1 ( x)  L2 [1,1], T2  ; G :  1  , G1 ( x)  L2 [1,1], G2  ;
 G2 
 T2 
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elemanlarının L2 [1,1] 
çarpımını,

lineer uzayında iki

T , G  L2 [1,1] 

h1

h2

1

1

h1

h2

 T , G  p ,r ,  :  T1 ( x)G1 ( x)r ( x)dx   T1 ( x)G1 ( x)r ( x)dx   T1 ( x)G1 ( x)r ( x)dx 

elemanlarının iç

p(1)



T2 G2

formülü ile tanımlayalım. O halde
H p,r ,  : ( L2 [1,1]  ,  ,   p,r ,  ) iç çarpım uzayının bir Hilbert uzayı olacağı kolayca
gösterilir. Bu uzayda tanım bölgesi

D(K)={ T  H p,r ,  T1 , T1 ' fonksiyonlarının her biri [-1, h1 ), ( h1 , h2 ) ve ( h2 ,1] aralıklarının her
birinde mutlak süreklidir; T1 (h1  0) , T1 '(h1  0) T1 (h2  0) , T2 '(h2  0) sonlu limit değerleri
mevcuttur. T1 (1)  0,  1T1 (h1  0)  1T1 (h1  0),  2T1 '(h1  0)   2T1 '(h1  0),
(10)
 3T1 (h2  0)  3T1 (h2  0),  4T1 '(h2  0)   4T1 '(h2  0) ; T2  (T1 )1 }
olan K : H p ,r , p  H p ,r , p operatörünü,

 T1 ( x)   T1 
K
 : 

 (T1 )1   (T1 )1 
eşitliği ile tanımlayalım. O halde (1)-(7) sınır-değer problemi,

(11)



 u ( x) 
(12)
KU =λ U  U : 
  D( K ) 
 (u ) '1 


operatör-denklem biçiminde yazılabilir. Böylece (1)-(7) sınır-değer problemini bir Hilbert
uzayında tanımlı olan bir lineer operatör için özdeğer problemine indirgemiş olduk.

2.1 Lemma. Eğer 1 2 p(h1  0)   1 2 p(h1  0)
sağlanıyorsa K operatörü simetriktir.

ve 3 4 p(h2  0)   3 4 p(h2  0) şartları

İspat. T , G  D  K  herhangi iki eleman olmak üzere iyi-bilinen Lagrange formülünü [8]
uygularsak,
h1
1
p(1)
 KT , G  p ,r ,  :  ( T1 )( x)G1 ( x)r ( x)dx 
((T1 )1 )(G1 ) '1   T1 ( x) G1  ( x)r ( x)dx



1

h2

1

h1

h2

1

  T1 ( x) G1  ( x)r ( x)dx   T1 ( x) G1  ( x)r ( x)dx  p(h1  0)W (T1 , G1; h1  0)  p( 1)W (T1 , G1; 1)
 p(h2  0)W (T1 , G1; h2  0)  p(h1  0)W (T1 , G1; h1  0)  p(1)W (T1 , G1;1)
p(1)
 p(h2  0)W (T1 , G1; h2  0) 
(T1 )1 (G1 )1





p(1)
(G1 )1 (T1 )1    p(h1  0)W (T1 , G1; h1  0)  p(h1  0)
= T , G p ,r ,  



W (T1 , G1; h1  0)   p(h2  0)
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W (T1 , G1; h2  0)  p(h2  0)W (T1 , G1; h2  0) 

p(1)



[(T1 )1 (G1 )1  (T1 )1 (G1 )1 ] =

h2
1
 h1
  T1 ( x) G1  ( x)r ( x)dx   T1 ( x) G1  ( x)r ( x)dx +  T1 ( x) G1  ( x)r  x  dx )+
 1
h2
h1

p(1)
(T1 )1  (G1 )1  


 p(1)W (T1 , G1; 1)  p(h1  0)W (T1, G1; h1  0)

 p(h1  0)W (T1 , G1; h1  0)  p(h2  0)W (T1 , G1; h2  0)  p(h2  0)
W (T1 , G1; h2  0)  p(1) W (T1 , G1;1) 

1

T1 1 G1 1  T1 1 G1 1 




 

 

(13)

eşitliğini buluruz. Burada;

W (T1 , G1; x) : T1 ( x)G1 '( x)  T1 ( x) ' G1 ( x)

(14)

ile T1 , G1 fonksiyonlarının Wronkskiyeni gösterilmiştir. T1 (x) ve G1 ( x) fonksiyonları (2) sınır
koşulunu sağladıkları için,

W (T1 , G1; 1) =0

(15)

eşitliği sağlanır. T1 , G1 fonksiyonlarının (4)-(7) geçiş koşularını sağladığını ve lemmanın
koşulunu dikkate alırsak,


p(h2  0)W (T1 , G1; h2  0)  p(h2  0) T1 (h2  0)G1  (h2  0)  T1 (h2  0)G1 (h2  0) 






 
 
 

 3 4
 

p(h2  0)  3 T1 (h2  0)   4 G1  (h2  0)    3 T1(h2  0)   4 G1 (h2  0)  
 3 4

  3

 4
 4
  3



 


  3 T1(h2  0)  4 G1 (h2  0)    p(h2  0)W (T1 , G1 ; h2  0)

 3
  4


(16)

eşitliğini ve benzer şekilde

p(h1  0)W (T1 , G1; h1  0)  p(h1  0)W (T1, G1; h1  0)

(17)

elde ederiz. O halde (15), (16) ve (17) eşitsizliklerini (13) de yerine yazarak ve (9) eşitliğini
de göz önüne alarak, arzu edilen  KT , G  p,r ,   T , KG p,r ,  eşitliğini, yani K operatörünün
simetrik olduğunu elde ederiz.
2.1 Sonuç. (1)-(7) sınır-değer probleminin bütün özdeğerleri reeldir.
Not: p( x), q( x) ve r ( x) reel değerli fonksiyonlar, (2)-(7) koşullarının katsayıları reel sayılar
ve bütün özdeğerler reel olduğu için (1)-(7) probleminin bütün özfonksiyonlarını reel değerli
fonksiyonlar olarak kabul edebiliriz.
2.2 Sonuç. 1 ve 2 (1)-(7) probleminin herhangi iki farklı özdeğeri, u1 ( x) ve u2 ( x) bunlara
karşılık gelen özfonksiyonlar ise
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1

 u ( x)u ( x)r ( x)dx 
1

2

1

 p(1)



(u1 )1 (u2 )1

(18)

eşitliği sağlanır
K OPERATÖRÜNÜN REZOLVENTİ
Bu kesimde özdeğer olmayan her   sayısının K operatörünün regüler değeri olduğunu

göstereceğiz ve ayrıca, R   , K  :  K   I 

1

rezolvent operatörünü inceleyeceğiz. Burada I

birim operatördür. T  H p ,r ,  keyfi elemanı için

 K   I U  T

(19)

operatör denklemini onunla eşdeğer, homojen olmayan
1
( p( x)U1 ') ' q( x)U1  U1  T1 ( x), x [1, h1 )  (h1, h2 )  (h2 ,1]
r ( x)

(20)

U1 (1)  0

(21)

 1U1 (1)  2U1 '(1)    1U1 (1)  2U1 '(1)   T2

(22)

 1U1 (h1  0)  1U1 (h1  0)  0

(23)

 2U1 (h1  0)   2U1 (h1  0)  0

(24)

 3U1 (h2  0)  3U1 (h2  0)  0

(25)

 4U1 (h2  0)   4U1 (h2  0)  0

(26)

sınır-değer problemi seklinde yazalım. Öncelikle aşağıdaki lemmayı verelim.
3.1 Lemma. Herhangi  d1 , d 2  aralığında tanımlı ve reel değerli r ( x)  0, p( x)  0 ve q( x)
fonksiyonları verilsin. Eğer r ( x) ve q( x) fonksiyonları bu aralıkta sürekli, p( x) ise sürekli
diferansiyellenebilir ise, o halde her tam f ( ) ve g ( ) fonksiyonları için

1
( p( x)u ') ' q( x)u  u, x  d1, d 2 
r ( x)
diferansiyel denkleminin
u(di )  f ( ), u '(di )  g ( ) (i  1 veya 2)

(27)

(28)

başlangıç koşullarını sağlayan u ( x,  ) çözümü mevcuttur ve bu çözüm fonksiyonu her
x   d1 , d2  değeri için  değişkeninin tam fonksiyonudur. Bu lemma Titchmarsh’ın [14]
kitabındaki Teorem 1.5’in ispatındaki yöntemle benzer şekilde ispat edilir.
Şimdi bu lemmadan faydalanarak (1) diferansiyel denkleminin  ( x,  ) ve  ( x,  ) gibi iki
tane çözümünü tanımlayacağız. [1, h1 ] aralığında (1) diferansiyel denkleminin u(1)  0 ,
u '(1)  1 başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü 1 ( x,  ) ile gösterelim. 1 ( x,  )
fonksiyonu tanımlandıktan sonra [h1 , h2 ] aralığında (1) diferansiyel denkleminin
u (h1 ) 

1

1 (h1  0,  ), u '(h1 )  2 1 '(h1  0,  )
1
2

(29)

564
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Şen, Mukhtarov ve Oruçoğlu

başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü tanımlayabiliriz. Bu çözümü 2 ( x,  ) ile gösterelim.
Benzer şekilde [h2 ,1] aralığında (1) diferansiyel denkleminin
u (h2 ) 

3

2 (h2  0,  ), u '(h2 )  4 2 '(h2  0,  )
3
4

(30)

başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü 3 ( x,  ) ile gösterelim. Yine benzer şekilde, [h2 ,1]
aralığında (1) diferansiyel denkleminin
(31)
u(1)   2  2 , u '(1)  1  1
başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü 3 ( x,  ) ile göstererek, bu çözümü tanımladıktan
sonra [h1 , h2 ] aralığında (1) diferansiyel denkleminin
u (h2 ) 

3

3 (h2  0,  ), u '(h2 )  4 3 '(h2  0,  )
3
4

(32)

başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü
 2 ( x,  ) ile göstererek, bu çözümü tanımladıktan sonra [1, h1 ] aralığında (1) diferansiyel
denkleminin
u (h1 ) 

1

 2 (h1  0,  ), u '(h1 )  2  2 '(h1  0,  )
1
2

(33)

başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü 1 ( x,  ) ile gösterelim. 3.1 Lemma gereği
i ( x,  ), i ( x,  ) ( i =1, 2, 3) fonksiyonları  nın tam fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonların
tanımları gereği

1 ( x,  ), x  [1, h1 ], 
 1 ( x,  ), x  [1, h1 ], 




 ( x,  )  2 ( x,  ), x  [h1 , h2 ],  ,  ( x,  )    2 ( x,  ), x  [h1 , h2 ], 
 ( x,  ), x  [h ,1] 
  ( x,  ), x  [h ,1] 
2
2
 3

 3

eşitlikleri ile tanımlı  ve  fonksiyonları [ 1, h1 )  (h1 , h2 )  (h2 ,1 ] de (1) denklemini ve
(4)-(7) geçiş koşullarını sağlayacaklardır. Ayrıca  ( x,  ) çözümü (2) sınır koşulunu,  ( x,  )
ise (3) sınır koşulunu sağlayacaktır. Aşağıdaki;
i : W (i , i ; x) (i=1,2,3)

1 ( x,  ), x  [1, h1 ), 


 ( x,  ) : W (i , i ; x)  2 ( x,  ), x  (h1 , h2 ), 
 ( x,  ), x  (h ,1] 
2
 3

gösterimlerinden faydalanacağız.
3.2 Lemma. Özdeğer olmayan her  
 ( x,  )  0 dir.
3.1 Sonuç. Özdeğer olmayan her  
aralığında,

2  x,   ,  2  x,  

ve her x  [ 1, h1 )  (h1 , h2 )  (h2 ,1 ] için

 1, h1 
3  x,   , 3  x,  

için 1  x,   , 1  x,   fonksiyonları

fonksiyonları

 h1 , h2 

fonksiyonları ise  h2 ,1 aralığında lineer bağımsızdırlar.

aralığında,
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3.1 Sonuç gereği özdeğer olmayan her  
çözümünü

için (1) diferansiyel denkleminin genel

C11 ( x,  )  D1 1 ( x,  ), x  [1, h1 ), 


u ( x,  )  C22 ( x,  )  D2  2 ( x,  ), x  (h1 , h2 ), 
C  ( x,  )  D  ( x,  ), x  (h ,1] 
3 3
2
 3 3

biçiminde ifade edebiliriz. Burada Ci , Di ( i =1,2,3) keyfi sabitlerdir. O halde sabitin
varyasyonu yöntemini (bkz. [8]) uygulayarak (20) homojen olmayan denkleminin genel
çözümünü x [1, h1 ) için

 ( y,  )
 ( y,  )
U1 ( x,  )  1 ( x,  )  1
T1 ( y)dy  1 ( x,  )  1
T ( y)dy  C11 ( x,  )  D11 ( x,  ) (34)
 ( y,  )
1 ( y,  ) 1
1 1
x
h1

x

biçiminde, x  (h1 , h2 ) için
x

U1 ( x,  )   2 ( x,  ) 
h1

2 ( y,  )
 ( y,  )
T1 ( y)dy  2 ( x,  )  2
T1 ( y) dy  C22 ( x,  )  D2  2 ( x,  ) (35)
2 ( y,  )

(
y
,

)
2
x
h1

biçiminde, x  (h2 ,1] için ise
x

U1 ( x,  )  3 ( x,  ) 
h2

1
3 ( y,  )
 ( y,  )
T1 ( y)dy  3 ( x,  )  3
T ( y)dy  C33 ( x,  )  D3 3 ( x,  ) (36)
3 ( y,  )
3 ( y,  ) 1
x

biçiminde ifade edebiliriz. (20) diferansiyel denkleminin (34)-(36) eşitlikleri ile verilmiş genel
çözümünü (21)-(26) koşularında yerine yazarsak Ci , Di sabitlerini bulabiliriz. (34) ifadesini
(21) sınır koşulunda yerine yazarsak D1 (1,  )  0 eşitliğini elde ederiz.  özdeğer olmadığı
için  (1,  )  0 dır. Dolayısıyla D1  0 olur. (36) ifadesini (22) sınır koşulunda yerine
T2
yazarsak, C3 
buluruz. D1 ve C3 için bulduğumuz değerleri de göz önüne alarak
3 (1,  )
(34)-(36) ifadelerini (23)-(26) geçiş koşularında yazarsak; C1 , C2 , D2 , D3 değerlerini bulmak
için bir lineer denklem sistemi elde ederiz. Bu sistemin determinantı
1 2 3 42 (h1 ,  )3 (h2 ,  )  0 olduğu için bir tek çözümü bulunur. i ( x,  ), i ( x,  )
fonksiyonlarının tanımlarından yararlanarak sonuncu denklem sisteminden
1
 ( y,  )
 2 ( y,  )
T2
C1  
T1 ( y )dy   3
T1 ( y )dy 
,
2 ( y,  )
3 ( y,  )
3 ( y,  )
h
h
h2

1

2

 ( y,  )
T2
 ( y,  )
 ( y,  )
C2   3
T1 ( y )dy 
, D2   1
T1 ( y )dy, D3   2
T ( y )dy
 ( y,  )
3 ( y,  )
3 ( y,  )
2 ( y,  ) 1
1 1
h
h
h1

1

2

h2

1

elde edilir. Ci , Di sabitleri için bulduğumuz değerleri (34)-(36) ifadelerinde yerine yazarsak
ve gerekli düzenlemeleri yaparsak, (20)-(26) probleminin çözümü için tüm
[ 1, h1 )  (h1 , h2 )  (h2 ,1 ] aralığında
x
T  ( x,  )
 ( y,  )
 ( y,  )
U1   ( x,  ) 
T1 ( y)dy  ( x,  ) 
T1 ( y)dy  2
 ( y,  )
 ( y,  )
3 (1,  )
1
1
x
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formülünü elde ederiz.
3.1. Teorem. Özdeğer olmayan her   sayısı (10), (11) eşitlikleri ile tanımlı olan K
operatörünün regüler değeridir. Ayrıca R( , K ) : H p,r ,   H p ,r , 
rezolvent operatörü
kompakt operatördür.
İspat.

  ( x,  ) ( y,  ) 1  y  x  1;
,
  ( y,  )
x, y  hi (i  1, 2),

G1 ( x, y;  )  
  ( x,  )  ( y,  ) 1  x  y  1;

x, y  hi (i  1, 2)
 ( y,  )
formülü
1

U1 ( x,  )   G 1 ( x, y;  )T1 ( y)dy 
1

gösteriminden

yararlanarak

sonuncu

T2
 ( x,  ) biçiminde ifade edebiliriz. Buradan R( , K )
 (1,  )

rezolvent operatörü için
1

T2
 ( x,  )
  G1 ( x, y;  )T1 ( y )dy 

 (1,  )
1

 formülü elde edilir.
R( , K )T  1


T2
 
   G1 (, y;  ) 1 T1 ( y )dy 

(

,

)


1

 (1,  )
 1

B : L2 [1,1]  L2 [1,1], B : H p,r ,   H p,r ,  ve S : H p ,r ,   H p,r ,  operatörlerini

 BT1 
G
(
x
,
y
;

)
T
(
y
)
dy
B
T
:

,

,

1
1
1

(
B
T
)
  1 1
1

BT1 :

 T2

  (1,  )  ( x,  ) 

ST : 
 T2
 
  (1,  )  (,  )  1 



eşitlikleri ile tanımlarsak, R( , K ) rezolvent operatörünü R( , K ) = B + S biçiminde ifade
edebiliriz. B operatörü L2 [1,1] Hilbert uzayında kompakt olduğu için, B operatörü H p ,r , 
Hilbert uzayında kompakttır [8]. S operatörünün H p ,r ,  Hilbert uzayında kompakt olduğu
açıktır. Dolayısıyla özdeğer olmayan her  
kompakttır.

için R( , K ) operatörü de H p ,r ,  uzayında

ÖZFONKSİYONLAR SİSTEMİNİN SERİSİNE AÇILIM
4.1 Teorem. (10), (11) eşitlikleri ile tanımlı K operatörü H p ,r ,  Hilbert uzayında kendine
eşleniktir.
Sonuç olarak, 3.1 Teorem, 4.1 Teorem ve iyi bilinen Hilbert-Schmidt Teoremi [12] gereği
aşağıdaki teorem elde edilir [2].
4.2 Teorem. H p ,r ,  Hilbert uzayında (10), (11) eşitlikleri ile tanımlı K operatörünün
sayılabilir sayıda reel özdeğeri mevcuttur, her özdeğerin cebirsel katı sonludur, özdeğerler
dizisi alttan sınırlıdır ve sonlu yığılma noktası yoktur. Her özdeğer cebirsel katı sayıda
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yazılmak kaydı ile, özdeğerler dizisini
normlandırılmış özelementler

 n ( x) 
,
 (n )1 

n : 



n

H p ,r , 

1  2  ...

biçiminde sıralayarak, uygun



 1, n  1, 2,...

biçiminde gösterilmek üzere, her T  H p ,r ,  elemanı için



c  ,c
n 1

n

n

n

 T , n  H p ,r , Fourier

serisi H p ,r ,  Hilbert uzayında T elemanına yakınsak olacaktır;


T   T , n  H p ,r , n .

(37)

n 1

4.1 Sonuç. Her f  L2 [1,1] fonksiyonu L2 ([1,1], r ) Hilbert uzayında (1)-(7) sınır-değer
  1

probleminin n  , n  1, 2,... özfonksiyonlar sisteminin f ( x)     f ( y)n ( y)r ( y)dy n ( x)
n 1  1

serisine açılır.

 f ( x) 
İspat. İspat için (37) formülünde T  H p ,r ,  elemanını özel olarak T  
 almak
0

yeterlidir. (Burada L2 ([1,1], r ) ve L2 [1,1] Hilbert uzaylarının lineer uzaylar olarak aynı
olduğuna dikkat etmek gerekir.)
4.2 Sonuç. Her f  L2 [1,1] fonksiyonu için,


2

 (n )1  
n 1


p(1)

,

(38)



 ( ) ( x)  0
n 1

(39)

n 1 n

eşitlikleri sağlanır.
İspat. (37) formülünü
 

T , n  H p ,r , n ( x) 


 T1 ( x)   n 0


 
T


 2 
  T , n  H p ,r , (n )1 
 n 0

biçiminde yazalım. Bu formülde özel olarak

 

 0   n 0
0
T    alırsak,    
1  
1 

 n 0
ederiz.


(n )1n ( x) 



p(1)
[(n )1 ]2 



(40)

p(1)

eşitliğini, yani (38) ve (39) eşitliklerini elde
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4.3 Sonuç. Her f  L2 [1,1] için

1

  f ( y )n ( y )dy  (n )1  0 eşitliği sağlanır.

n  0  1



 f ( x) 
İspat. İspat için (40) formülünü T  
 elemanı için yazmak yeterlidir.
0


KAYNAKLAR
[1] Fulton, C.T., “Two-point Boundary Value Problems With Eigenvalue Parameter
Contained in the Boundary Conditions”, Proc. Roy. Soc. Edinburgh 77A, pp. 293-308,
1977.
[2] Glazman, J. M., “Direct Methods of Qualitative Spectral Analysis”, Jerusalem, Israel,
Program for Scientific Translations, 1965.
[3] Lang, S., “Real Anlaysis”, Addison-Wesley, Reading, Mass, 1983.
[4] Langer, R.E., “A problem in Diffusion or in the Flow of Heat For A Solid in Contact
With A Fluid”, Japan. Tohoku Math. J. 35, pp. 360-375, 1932.
[5] Likov A.V., Mikhailov Y.A., “The Theory of Heat and Mass Transfer”, Qosenergaizdat,
1963.
[6] Kadakal, M. and Mukhtarov, O. Sh.,” Sturm-Liouville Problems with Discontinuities in
Two Points, Computers and Mathematics with applications”, Volume 54, Issues 11–12,
pp. 1367–1379, 2007.
[7] Muhtarov, O., Kadakal, M. ve Muhtarov, F., “Sınır Şartlarının Birinde Özdeğer
Parametresi Bulunduran Süreksiz Sturm-Liouville Probleminin Özfonksiyonları”,
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8(2), pp. 219-226, 2002.
[8] Naimark, M. N., “Linear Differential Operators”, Ungar, New York, USA, 1967.
[9] Rasulov, M.L., “Methods of Contour Integration”, North-Holland Pub.Comp.,
Amsterdam, 1967.
[10] O. Sh. Mukhtarov, M. Kadakal and F. S. Muhtarov, “On Discontinuous SturmLiouvilleProblems With transmission conditions”, J. Math. Kyoto Univ., 44(4), pp. 779798, 2004.
[11] M. Kandemir, O. Sh. Mukhtarov, Y. Y. Yakubov, Irregular Boundary Value Problems
With Discontinuous Coefficients and the Eigenvalue Parameter, Mediterr, J. Math., 6,
pp. 317 338,2009.
[12] Taylor, A. E., “Introduction to Functional Analysis”, John-Wiley, 1958.
[13] Tikhonov, A. N. and Samerskii, A. A., “Equations of Mathematical Physics”, Oxford and
New York,Pergamon, USA, 1963.
[14] Titchmarsh, E. C., “Eigenfunctions Expansion Associated With Second Order
Differential Equations I”, Oxford Univ. Press, London, 1962.
[15] Titeux, I. and Yakubov, Y., “Completeness of Root Functions For Thermal Condition in
a Strip with Piecewise Continuous Coefficients”, Math. Mod. Meth. Appl. Sci., 7(7), pp.
1035-1050, 1997.
[16] Walter, J., “Regular Eigenvalue Problems With Eigenvalue Parameter in the Boundary
Conditions”, Verlag. Math. Z. 133, pp. 301-312, 1973.
569
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ
26 - 30 Ağustos 2013, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

BİR YOLCU UÇAĞI KOLTUĞUNUN DİNAMİK DÜŞÜRME ANALİZİ
Gökay Simitçioğlu ve Vedat Z. Doğan
İstanbul Teknik Üniversitesi,İstanbul, Türkiye

ABSTRACT
The Federal Aviation Administration (FAA) has standards and regulations so as to protect
aircraft passengers against some dangerous landing or crash. Further than these regulations,
the FAA performs some tests and simulations in order to provide the basis for them. Aircraft
seat drop test is examined in this point of view. In this study, the aircraft passenger seat
strength and occupant safety are carried out on the basis of the conditions of the FAA
conducted tests and verifications. In these tests, occupants and seat fall freely 1 and 2 meters.
To extend the investigation, this paper aims the modern economical seat configurations with
the higher passenger safety. Hence, a finite element explicit code, LS - DYNA, is used in
order to simulate the scenarios. 50th percentile Hybrid III Anthropomorphic Test Dummy
(ATD) was chosen to represent a human body. This paper also investigates the seat cushion
layer effects on occupants safety. As related to passenger safety, Head Injury Criterion (HIC)
is significant signs. Furthermore, forces to act in lumbar and then acceleration to act in pelvis
and torso of ATD are shown in this paper. Some representations about the material strength of
seat are included as solutions.
ÖZET
Uçak yolcularını tehlikeli iniş durumlarından veya kazalardan korumak amacıyla ABD
Federal Havacılık Kurulu'nun (FAA) yayınlamış olduğu bazı standartlar ve kurallar
bulunmaktadır. Bu standartların dışında FAA sıklıkla bu kurallara temel oluşturması
bakımından bazı testler ve simülasyonlar da gerçekleştirmektedir. Uçak yolcu koltukları için
yapılan düşürme testleri de bu düşünceyle incelenmektedir. Bu çalışma kapsamında, uçak
yolcu koltuğunun mukavemeti incelenmiş ve yolcu güvenliği FAA'nın gerçekleştirmiş
olduğu testlere ve koşullara dayanılarak doğrulamaları yapılmıştır. Bu koşullar, koltuk ve
yolcunun 1 ve 2 metreden serbest düşmeye bırakılarak gerçekleştirilmiş testlerdir. Bunların
yanında, yolcu güvenliğinin daha üst seviyelere çıkabileceği modern ekonomik bir uçak
koltuğu tasarlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu senaryoların benzeşimini yapmak
için, bir sonlu elemanlar programı olan LS-DYNA kullanılmıştır. Yolcu modeli olarak ise,
50th percentile Hybrid III Anthropomorphic Test Dummy (ATD) seçilmiştir.Yine bu çalışma
kapsamında, koltuklarda bulunan sünger tabakasının yolcu güvenliğine olan etkisi de
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incelenmiştir. Yolcu güvenliği ile ilintili olarak belli başlı önemli göstergeler bulunmaktadır.
Bel bölgesine gelen kuvvetler ve baş yaralanma kriteri (HIC) bu göstergelerden en
önemlileridir. Bu çalışma içerisinde yolcunun leğen kemiğine ve göğsüne gelen ivmelerin
yanı sıra HIC değeri ve bel bölgesine gelen kuvvetler sunulmuş, koltuğun dayanımı
incelenmiştir.
GİRİŞ
Tam ölçekli bir yolcu koltuğu düşürme testi yapmak zorlu bir süreçtir. Tam donanımlı bir test
laboratuarı gerektirmesinin yanında, pahalı ve uzun zaman alan bir süreç olmasıyla da tercih
sebebi olmaktan çok uzaktır. Ancak, dinamik sonlu elemanlar teknikleri ve bilgisayar
yardımıyla bu testler, çok daha ucuza ve çok daha kısa bir sürede gerçekleştirilebilir. Bazı
mühendislik problemlerinin temelinde basit matematik modeller yatmaktadır ve bunlar
analitik yaklaşımlarla tam olarak çözülebilirler. Bunun yanında, bir çok problem ise (çarpma,
patlama vb.), başlangıç ve sınır koşullarındaki karmaşıklıklar sebebiyle çok daha zorludur ve
sayısal çözümler gerektirirler. Gelişen bilgisayar teknolojisi ve nümerik kodlara dayanan
programlar sayesinde, bunun gibi problemler için güvenilir sonuçlara ulaşmak çok daha
kolaydır. LS-DYNA, MSC-DYTRAN, PAMCRASH, ABAQUS ve TNO-MADYMO bu
paket programlara örnek olarak gösterilebilirler.
Adams, Lankarani ve Nick,uçak yolcu koltuklarının dinamik testlerinin bilgisayar modelleri
kullanılarak gerçekleştirilmesinin daha ucuz ve daha etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu
amaçla, ilk olarak, LS-DYNA kullanarak bir yolcu koltuğu modellemişler ve bunun darbe
simülasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra, MADYMO programı ile Hybrid II 50th
percentile ATD kullanarak yolcu güvenliğini araştırmışlardır. Son olarak ise yüksek başarım
sağlamak adına, bu iki program birbirine bağlanmış ve analizler tekrar gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonunda, darbe testlerinin bilgisayar ile modellenmesinin kullanışlı ve hızlı bir metot
olduğu sonucuna varılmıştır [1]. 1998 yılında başlayan başka bir çalışmada, Amerikan Ordu
Araştırma Laboratuvarları - Kara Araçları Teknolojileri Müdürlüğü (ARLVTD) ve FAA
arasında yapılan bir anlaşma kapsamında, çarpma analizi sonuçlarının doğrulanması
amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 3.05 metre uzunluğunda iki adet Boeing 737 yakıt tankı farklı
koşullarda düşürme testlerine tabi tutulmuştur. Bu testler bilgisayar destekli çarpma
simülasyonlarını kapasitelerini görmek için büyük bir fırsat olmuştur.Yakıt tanklarının tam
ölçekli ve üç boyutlu modellerinin geliştirilmesine ise MSC - DYTRAN kullanılarak devam
edilmiştir [2,3]. Başka bir çalışma 2002 yılında Konyukhov tarafından yapılmıştır. Hafif bir
helikopterin iniş takımının incelendiği bu çalışmada bir helikopter için güvenli iniş hızları
araştırılmıştır.Bu analizler gerçekleştirilirken minimum modelleme ve maksimum hız nasıl
sağlanabilir sorusuna cevap aranmıştır [4]. Bunların yanında düşürme testi taşınabilir
elektronik aletler içinde önemli bir uygulamadır. Bir dizüstü bilgisayar için düşürme testleri
Ju ve Hsiao tarafından gerçekleştirilmiş, dizüstü bilgisayarın üst ve alt tarafları yere gelecek
şekilde iki ayrı senaryo simüle edilmiştir [5].
Bilindiği gibi uçak koltukları yalnızca yolculara konfor sağlamak amacıyla değil, yolcuların
güvenliği açısından da değerlendirilmesi gereken bir uçak bileşenidir. Bu çalışma, uçak yolcu
koltuğunun belirtilen yüksekliklerden düşürüldüğünde koltuğun dayanımını incelemenin yanı
sıra, yolcuya gelen ivme ve kuvvet değerlerini de sunmaktadır. Daha ekonomik ve daha
mukavim modern bir koltuk tasarlamak amacıyla ise aynı analizler koltuk yapısında kompozit
bir malzeme kullanılarak tekrarlanmıştır.
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FORMÜLASYON
Düşürme Testi Fiziği
Düşürme testlerinin fiziği, basit olarak çarpma enerjisini kapsamaktadır. Bu enerji ise
Newton'un 2.Yasası'ndan türetilebilir [6].

(1)
matematiksel düzenlemeler ile,
(2)
m: Kütle
a: İvme
t: Durma zamanı
KE: Kinetik enerji

S: Durma mesafesi
V1:İlk hız
V2: Son hız
F: Kuvvet
MODEL

Sınır Şartları ve İlk Koşullar
Bu çalışma içerisinde koltuk dayanımını ve yolcu güvenliğini incelemek adına uçak yolcu
koltuğu için 1 ve 2 metrelik düşürme testleri farklı koltuk malzemeleri ile tekrarlanmıştır.
Tablo 1: Düşürme Testi Şartları
Durum
Koltuk Malzemesi Çarpma Hızı (m/s) İvme
1 metre düşürme testi
AISI 4340
4.429
1g
2 metre düşürme testi
AISI 4340
6.264
1g
1 metre düşürme testi AS4 Karbon Epoksi
4.429
1g
2 metre düşürme testi AS4 Karbon Epoksi
6.264
1g
Testlerin gerçekleştirilebilmesi için yolcu koltuğunun düz bir zemine oturtulması
gerekmektedir. Bu amaçla yolcu koltuğunun altına bir platform eklenmiştir. Bu platformun
rijit olarak modellenen bir zemine çarpacağı da belirtilmelidir.Yolcu koltuğu, ATD ve
belirtilen bu rijit yapıyı içeren düşürme kulesi yapısı Şekil 1'de görülebilir [7].
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Şekil 1: Uçak yolcu koltuğu, ATD ve platformu içeren bir düşürme kulesi
Tüm durumlarda, zemin olarak düşünülen rijit yapı 6 serbestlik derecesinden de
sabitlenmiştir. Bu sabitleme bir LS - DYNA kartı olan Single Point Constraint (SPC)
yardımıyla yapılmıştır. Yolcu koltuğunun altına gelecek olan platform ise Tied-Surface to
Surface kontağı ile koltuğun yerle temas eden ayaklarından tam bağlı şekilde modellenmiştir.
Ayrıca yer çekimi ivmesi bütün durumlarda sisteme etkitilmiştir. Önkoşul olarak ise tüm
sisteme ilk hız verilmektedir. Bu ilk hız LS - DYNA Initial Velocity kartı kullanılarak tüm
modeller için yukarıda belirtilen büyüklüklerde sisteme uygulanır. Bu durumda sisteme bir ilk
enerji verilmiş olur [7].
Malzeme
İlk iki durum için koltuk yapısında havacılıkta sıkça kullanılan AISI 4340 çelik alaşımı [8];
son iki durumda ise bir kompozit malzeme olan AS4 Karbon Epoksi [9] koltuk yapısında
kullanılmıştır. Bu iki malzemeye ait özellikler Tablo 2 ve 3'te belirtilmiştir.
Tablo 2: AISI 4340 çelik alaşımının mekanik özellikleri
Adı

Eşdeğer
Adı

Yoğunluk

AISI
4340

EN24

7,85 g/cc

Elastisite Poisson Tanjant
Akma
Modülü
Oranı
Modülü Dayanımı
205000
0,29
2508MPa 654 MPa
MPa

Kopma
Uzaması
25,5%

Tablo 3: AS4 Karbon Epoksi kompozit malzemesi için mekanik özellikler
Özellik
Yoğunluk (g/cc)
Elastik modülü Ea (MPa)
Elastik modülü Eb (MPa)
Elastik modülü Ec (MPa)
Kayma modülü Gab (MPa)

AS4 Karbon Epoksi
1,60
125000
8066
8066
4129
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Kayma modülü Gbc (MPa)
Kayma modülü Gca (MPa)
Poisson Oranı Prba
Poisson Oranı Prca
Poisson Oranı Prcb
Kayma Dayanımı (MPa)
Eksenel Çekme Dayanımı (MPa)
Enine Çekme Dayanımı (MPa)
Basma Dayanımı (MPa)

2420
4129
0,0176
0,0176
0,4657
90
1200
50
900

Sonlu Elemanlar Modeli
Yolcu koltuğu ağ örgü yapısı, ATD ve emniyet kemeri pozisyonu Şekil 2'de gösterilmektedir.
Tüm model 94756 düğüm noktası ve 110884 elemandan oluşmaktadır.

Şekil 2: Yolcu koltuğu ağ örgü yapısı, ATD ve emniyet kemeri pozisyonu
SAYISAL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Belirtilen 4 ayrı durum için kinematik gösterimler ile koltuğun dayanımına ait şekiller aşağıda
gösterilmektedir. İvme, kuvvet ve HIC değerleri de Tablo 4'te sunulmuştur.
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Durum #1: Çelik yapılı koltuk için 1 metre düşürme testi

0 ms

15 ms

30 ms

40 ms

50 ms

50 ms

Şekil 3: Durum #1 için ATD'nin kinematik gösterimi

Şekil 4: Durum #1 için von - Mises eşdeğer gerilme değerleri
Durum #1 için Maksimum von - Mises eşdeğer gerilme değeri 650 MPa'dır. AISI 4340
çeliğinin dayanımı Tablo 2'de de görülebileceği gibi 654 MPa değerindedir. 1 metrelik
düşürme testinde uçak koltuğu yapısı kalıcı deformasyona uğramasa bile sınır değere çok
yaklaştığı belirtilebilir.
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Durum #2: Çelik yapılı koltuk için 2 metre düşürme testi

0 ms

15 ms

30 ms

40 ms

50 ms

50 ms

Şekil 5: Durum #2 için ATD'nin kinematik gösterimi

Şekil 6: Durum #2 için von - Mises eşdeğer gerilme değerleri
Durum #2 için Maksimum von - Mises eşdeğer gerilme değeri 750 MPa değerine
ulaşmaktadır. Bu değerde uçak koltuğu malzemesi akmaya uğramıştır.
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Durum #3: Kompozit yapılı koltuk için 1 metre düşürme testi

0 ms

15 ms

40 ms

50 ms

30 ms

50 ms

Şekil 7: Durum #3 için ATD'nin kinematik gösterimi

Şekil 8: Durum #3 için koltuğun Hashin kriterine göre değerlendirilmesi
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Bu çalışmada kullanılan kompozit malzemenin dayanımı Hashin kriterine göre
değerlendirilmiştir. Durum #3 için kompozit yapılı uçak koltuğunun tüm elemanlarının
integrasyon noktaları incelenmiş ve Hashin kriterine göre güvenli olduğu tespit edilmiştir.
Durum #4: Kompozit yapılı koltuk için 2 metre düşürme testi

0 ms

15 ms

40 ms

50 ms

30 ms

50 ms

Şekil 9: Durum #4 için ATD'nin kinematik gösterimi

Şekil 10: Durum #4 için koltuğun Hashin kriterine göre değerlendirilmesi

578
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Simitçioğlu ve Doğan

2 metrelik düşürme testini kapsayan Durum #4 için kompozit yapılı koltuğun Hashin kriterine
göre güvenli olduğu söylenebilir.
Tüm durumlar için yolcuya gelen ivme, kuvvet ve HIC değerleri Tablo 4'te gösterilmiştir.
Tablo 4: Tüm durumlar için yolcu üzerine gelen ivme, kuvvet ve HIC değerleri
1 metre
Düşürme Testi
Süngersiz Çelik
Koltuk
Süngerli Çelik
Koltuk
Süngerli
Kompozit Koltuk
2 metre
Düşürme Testi
Süngersiz Çelik
Koltuk
Süngerli Çelik
Koltuk
Süngerli
Kompozit Koltuk

Maksimum İvme Değerleri (G)
Leğen Kemiği
Göğüs

Kuvvet (kN)
Bel

HIC

122

81

38

801

39

78

10,5

485

30

61

10

470

Maksimum İvme Değerleri (G)
Leğen Kemiği
Göğüs

Kuvvet (kN)
Bel

232

121

58

67

98

14,5

46

59

15,3

Tablo 4'te belirtilen değerlere göre, uçak koltuklarında kullanılan sünger yapısının sadece
yolcu konforuna katkıda bulunmadığı aynı zamanda yolcu güvenliği için büyük bir öneme
sahip olduğu düşen ivme, kuvvet ve HIC değerleri baz alınarak söylenebilir. Özellikle leğen
kemiği için düşen ivme ve bel bölgesi için düşen kuvvet değerleri belirleyici olan değerlerdir.
HIC değeri ise %40 oranında azalmıştır. HIC değerinin 1000'i geçmemesi gerektiği FAA
standartlarında belirtilmektedir [10]. 1000'e ulaşmış HIC değeri, ortalama bir yetişkin için,
%18 olasılık ile şiddetli, %15 ihtimal ile ciddi, %90 olasılık ile orta ölçüde baş yaralanması
anlamına gelmektedir [11]. Bu sebeple HIC değeri ne kadar düşük olursa, yolcu güvenliği için
o kadar iyi bir ortam oluştuğu söylenebilir.
Kompozit yapılı koltuk kullanımı ile 1 ve 2 metrelik düşürme testleri için daha düşük ivme ve
HIC değerleri elde edildiği Tablo 4'te görülebilir. Kompozit yapılı koltuk kullanıldığında, bel
bölgesine gelen kuvvetler ile süngerli çelik yapılı koltuk kullanımı ile elde edilen kuvvet
değerleri birbirine yakındır. Daha önce belirtildiği gibi çelik yapılı koltuk bu testler için
dayanım konusunda yetersiz kalmaktadır. Ancak, bu çalışma kapsamında kompozit yapılı
koltuğun her iki test için de güvenli olduğu belirlenmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında, hem yolcu
hem de malzeme güvenliği bakımından kompozit yapılı koltuğun daha avantajlı olduğu
sonucuna varılabilinir.
Daha hafif modern bir yolcu koltuğu tasarlamak bu çalışmanın amaçları arasında yer
almaktadır. Yolcu ve malzeme güvenliği yönünden başarılı olarak niteleyebileceğimiz
kompozit malzemenin bir diğer avantajı da çeliğe göre hafif oluşudur. Bu çalışmada
kullanılan çelik yapılı koltuk 41,13 kg iken, kompozit yapılı koltuk 13 kg ağırlığa sahiptir. Bu
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açıklamadan yola çıkarak yeni koltuğun eski tasarıma göre 2,16 kat daha hafif olduğu
söylenebilir.




SONUÇLAR
Uçak koltuklarında bulunan sünger yapılar konforun dışında yolcu güvenliğine de
katkıda bulunmaktadır.
Kompozit malzemeler yüksek güvenlik, yüksek dayanım ve düşük ağırlıklarıyla uçak
koltuklarında kullanılmak için iyi birer seçenektirler.
Sonlu eleman analizleri ürün geliştirme sürecine yardımcı araçlardır.
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ÜÇ SERBESTLİK DERECELİ KÜTLE-YAY SİSTEMİNİN SERBEST
TİTREŞİM ANALİZİ İÇİN TAYLOR MATRİS YAKLAŞIMI
Sümeyye Sınır1 ve Mehmet Çevik2
Celal Bayar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü

ABSTRACT
Three degree of freedom system is considered as mass-spring system. The Taylor matrix
method is employed to solve the differential equations systems of motion of the mass-spring
system. The solution functions are obtained for each mass. The Taylor polynomial matrix
solutions are compared with the exact solution and it is shown that the results from both
methods are in good agreement.
ÖZET
Üç serbestlik dereceli bir kütle-yay problemi ele alınmıştır. Kütle-yay sisteminin hareketini
tanımlayan diferansiyel denklem sistemi Taylor matris yöntemi ile çözülmüştür. Her bir
kütlenin hareketini veren fonksiyon elde edilmiştir. Elde edilen Taylor matris çözümleri tam
çözümlerle karşılaştırılarak uyumlu oldukları gösterilmiştir.
1. GİRİŞ
Titreşim, makine elemanlarında ya da yapılarda genellikle istenmeyen bir salınım hareketidir.
Enerji kaybına, istenmeyen gürültülere ve hatta yapısal hasarlara neden olabildiği için
titreşimin ya hiç olmaması, ya da gerekli yalıtımlar yapılarak sisteme etkisinin en aza
indirilmesi istenir. Bunun için bilim insanları belirlenmiş özelliklerde titreşim yapan sistemler
tasarlayıp davranışları hakkında bilgi sahip olmaya çalışmakta ve titreşimin sönümlenmesi
konusundaki çalışmalara devam etmektedirler.
Fiziksel sistemlerin konumunun ifade edilmesinde genellikle birden fazla deplasman, açı veya
diğer fiziksel parametrelere ihtiyaç vardır. Böyle koordinat takımlarına genelleştirilmiş
koordinatlar denir. Bir sistemin bütün parçalarının herhangi bir zamanda konumlarının
tamamen belirli olması için gerekli birbirinden bağımsız koordinat sayısına serbestlik derecesi
denir. Literatürde sistemler serbestlik derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır: tek
serbestlik dereceli sistemler, çok serbestlik dereceli sistemler ve sürekli sistemler. Bu
sistemlerinin tümünün, belirsiz katsayılar yöntemi, frekans tepki yöntemi, geometrik yöntem,
Laplace dönüşümleri, vb. yöntemlerle çözümleri çeşitli kaynaklarda mevcuttur [1]. Bu

1
2

sumeyye.sinir@cbu.edu.tr
m.cevik@cbu.edu.tr

581

Sınır ve Çevik

çalışmada ise, çok serbestlik dereceli sistemlerin davranışı üç serbestlik dereceli bir kütle-yay
problemi özelinde Taylor matris yöntemi ile ele alınacaktır.

Şekil 1.Üç kütle ve dört yaydan oluşan kütle-yay sistemi modeli
Şekil 1’de üç serbestlik dereceli bir kütle-yay sistemi görülmektedir. Bu sistemin matematik
modeli aşağıda lineer adi diferansiyel denklem sistemi ile ifade edilmektedir.

m1 y1 t   k1  k2  y1 t   k2 y2 t   0

(1.a)

m2 y2 t   k 2  k3  y2 t   k3 y3 t   k 2 y1 t   0

(1.b)

m3 y3 t   k3  k 4  y3 t   k3 y2 t   0

(1.c)

Burada y1 t  , y2 t  ve y3 t  çözüm fonksiyonlarını k1 , k 2 , k3 ve k 4 yay katsayılarını,

m1 , m2 , m3 kütleleri göstermektedir Sistemin serbest titreşim analizinin yapılabilmesi için
gerekli olan başlangıç şartları genel olarak aşağıdaki şekildedir:
y1 0   1

(2.a)

y2 0   2

(2.b)

y3 0  3

(2.c)

y1 0   4

(2.d)

y 2 0   5

(2.e)

y 3 0  6

(2.f)

Taylor polinom matris yöntemi, mühendislik problemlerinin analizinde yeni ve kolay
uygulanabilir bir matris yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle denklemdeki veya denklem
sistemindeki fonksiyonların Taylor serileri sonlu sayıda terim için alınır ve bunların matris
ifadeleri denklemde veya denklem sisteminde yerleştirilerek matematik modelinin matris
formu ifade edilir. Elde edilen matris denklem veya denklem sistemi çözülerek bilinmeyen
Taylor katsayıları yaklaşık olarak hesaplanır. Böylece denklem ya da denklem sistemlerinin
Taylor seri çözümleri elde edilmiş olur.
Literatürde, birçok matematiksel denklem için kullanılabilirliği gösterilmiş olmasına rağmen
mühendislik problemlerinin ele alınmasında yeni bir yöntemdir. Kanwal ve Liu [2] integro
diferansiyel denklemlerin çözümünde Taylor seri açılımını kullanmışlardır. Bu yöntem ayrıca
ikinci mertebe lineer diferansiyel denklemlerin herhangi bir nokta civarında özel durumlar
için yaklaşık çözümünün bulunmasında kullanılmıştır ve genelleştirilmiş Hermite, Laguerre,
Legendre and Chebyshev denklemlerine uygulanmıştır[3]. Maleknejad ve Mahmoudi [4] ise
yüksek mertebe lineer integro diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümünü elde etmek için
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Taylor matris yöntemini geliştirmişlerdir. Gülsu ve Sezer [5] diferansiyel fark denklemlerinin
ortogonal Taylor polinomları ile çözümlerini bulmuşlardır. Sezer ve Daşcıoğlu[6] yüksek
mertebeli lineer değişken katsayılı diferansiyel fark denklemlerinin Taylor matris çözümlerini
elde etmişlerdir. Taylor matris yöntemi Ricatti diferansiyel denkleminin [7] ve
genelleştirilmiş pantograf denklemlerinin [8] çözümünde de kullanılmıştır. Daha birçok
diferansiyel, integral ve integro-diferansiyel denklemin çözümünde yöntemin kullanıldığını
görüyoruz. Ancak Kurt ve Çevik [9] Taylor matris yöntemini ilk kez tam bir mühendislik
problemine uygulamış ve tek serbestlik dereceli kütle-yay-sönüm sisteminin titreşim analizini
yapmışlar, denklemin verilen sınır şartları altında özel ve genel çözümlerini ortaya
koymuşlardır. Çevik [10] ise, Taylor matris yöntemini bir mühendislik problemi olan boyuna
titreşim yapan çubuğun diferansiyel denkleminin çözümünde kullanmıştır.
2. HAREKET DENKLEMİNİN VE BAŞLANGIÇ ŞARTLARININ MATRİS İFADESİ
Sistemin Taylor matris yöntemi ile çözümü için y1 t  , y2 t  ve y3 t  çözüm fonksiyonlarının
sonlu bir kesme sınırı için Taylor seri açılımları aşağıdaki şekilde ifade edilir.

y1n  c 
y1 t    Y1n t  c  , Y1n 
,acb
n!
n 0

(3.a)

y2n  c 
,acb
n!

(3.b)

y3n  c 
,acb
n!

(3.c)

N

N

n

y2 t    Y2 n t  c  , Y2 n 
n

n 0
N

y3 t    Y3n t  c  , Y3n 
n

n 0

Burada a ve b fonksiyonun tanım aralığını , Y1n , Y2 n ve Y3n terimleri ise bilinmeyen Taylor
katsayılarını ifade etmektedir. (3) ile verilen Taylor polinomlarının matris ifadeleri aşağıdaki
şekildedir.

y1 t   Τt Y1 ,

(4.a)

y2 t   Τt Y2 ,

(4.b)

y3 t   Τt Y3 ,

(4.c)

Denklem (4)’teki T(t), Y1,Y2ve Y3 matrisleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:



Τ  1 t t2  t N



(5)

Y1  Y10 Y11 Y12  Y1N  T

(6)

Y2  Y20 Y21 Y22  Y2 N  T

(7)

Y3  Y30 Y31 Y32  Y3 N  T

(8)

(3.a)’da verilen y1 t  fonksiyonun türevlerinin matris gösterimi aşağıdaki şekildedir.
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 t Y  Τt B Y
y1 t   Τ
1
1

(9.a)

 t Y  Τt  B 2 Y
y1 t   Τ
1
1

(9.b)

y1k  t   Τk  t Y1  Τt  B k Y1

(9.c)

Burada (k) türevin mertebesini ifade etmekte olup tekrar eden türevlerin yineleme bağıntısını
veren B matrisi şu şekilde yazılabilir:
0
0

B  

0
0

0
0 


0 0  N
0 0 0 0 

1 0 
0 2 
  

(10)

Benzer şekilde y2 t  ve y3 t  fonksiyonlarının da türevleri matris formunda yazılır.

 t Y  Τt B 2 Y
y2 t   Τ
2
2

(11)

 t Y  Τt  B 2 Y
y3 t   Τ
3
3

(12)

Elde edilen (4), (11) ve (12) eşitliklerini (1)’de ki denklem sisteminde yerine yazarak ve
Τt  matrisinin elimine ederek aşağıdaki matris sistemi elde edilir.

m1 B 2 Y1  k1  k 2 Ι Y1  k 2 Ι Y2  0

(13.a)

m2 B 2 Y2  k 2  k 3 Ι Y2  k 3Ι Y3  k 2 Ι Y1  0

(13.b)

m3 B 2 Y3  k3  k 4 Ι Y3  k3Ι Y2  0

(13.c)

Burada I birim matrisi (N+1)x(N+1) boyutundadır. Başlangıç şartlarının matris formu:
y1 0   Τ0 Y1  1

(14.a)

y2 0   Τ0 Y2  2

(14.b)

y3 0  Τ0Y3  3

(14.c)

y1 0   Τ0  B Y1  4

(14.d)

y 2 0  Τ0B Y2  5

(14.e)

y 3 0  Τ0 B Y3  6

(14.f)

şeklindedir.
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3. ÇÖZÜM METODOLOJİSİ
(13)’de elde edilen matris sistemini
WY  0

(15)

şeklinde düzenleriz. Burada
 W00
W
10
W 
 

W N 0

W01
W11

WN1

 W0 N 
 W1N 

 

 W N N 

(16)

ve
Y  Y10 Y11  Y1 N Y20 Y21  Y2 N Y30 Y31  Y3 N 

T

(17)

şeklindedir.
Sistemin başlangıç şartlarının da çözüme dâhil edilebilmesi için matris formunda ifade
edilmişti. Gerekli olan m adet başlangıç şartının genel matris ifadesi aşağıda verilmiştir:
U i Y  i  i  0,1,2,...m veya U i ; λ i 

(18)

(15) matris denkleminden m tane satır silinerek yerine (18) ile verilen başlangıç şartlarından
gelen satırlar yazılır. Bu işlemin sonucunda elde edilen genişletilmiş matris ifadesi şudur:

W01
 W00
 W
W11
 10
 

~ ~ 
W; G  WN  m,0 W N  m,1
 U 00
U 01


 
 U
U m1
 m0







W0 N

;



W1N

;



 WN m, N


;




U 0N


;
;



U mN

;

0
0 
 

0
0 

 
m 

(19)

~
Eğer det( W)  0 ise

 

~ 1 ~
Υ W G

(20)

Denklem sisteminin verilen başlangıç şartları altında genel çözümünün Taylor katsayıları elde
edilmiş olur.
4. SAYISAL UYGULAMA
Şekil 1’de verilen kütle-yay sistemi için kütleler m1  30 kg, m2  10 kg ve m3  20 kg dır.
Yay katsayıları k1  4000 N/m, k2  2000 N/m, k3  1000 N/m ve k4  3000 N/m olarak
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alınmıştır. Başlangıç şartları ise y1 0   0.01 m, y2 0  0.05 m, y3 0  0.01 m, y1 0   0 ,
y 2 0   0 , y 3 0  0 şeklinde verilmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi N değeri arttıkça Taylor matris çözümü tam çözüme
yakınsamaktadır.
0.02
Tam Çözüm
N=10
N=20
N=40

0.01

y1

0

-0.01

-0.02

-0.03
0

0.4

0.8

1.2

t

Şekil 2. N arttıkça Taylor matris çözümünün yakınsama grafiği
N=100 için m1 kütlesinin deplasmanının zamanla değişimi Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. y1 ’in zamana göre değişimi (N=100)
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m2 kütlesinin zaman-deplasman grafiği N=100 için Şekil 4’teki gibidir.

Şekil 4. y2 ’nin zamana göre değişimi (N=100)
Şekil 5’te m3 kütlesi için zaman-deplasman grafiği çizilmiştir (N=100).

Şekil 5. y3 ’ün zamana göre değişimi (N=100)
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Şekil 3, 4 ve 5’te de görüldüğü gibi N=100 için tam çözüm ile Taylor matris çözümü
örtüşmektedir.
5. SONUÇLAR
Bu çalışmada üç kütleden meydana gelmiş bir kütle-yay problemi özelinde üç serbestlik
dereceli sistemlerin serbest titreşim analizinde Taylor matris yöntemi kullanılmıştır.
Deplasman fonksiyonları bu yöntemle elde edilmiş ve grafikleri çizilmiştir. N arttırılarak
Taylor matris çözümlerinin tam çözüme yaklaştığı gözlenmiştir ve belli bir N değerinden
sonrada Taylor matris çözümleri ile tam çözümlerin uyumlu olduğu görülmüştür.
Bu yöntem diğer tekniklerle karşılaştırıldığında gayet basit, kolay ve sistematik olarak
uygulanabilmesi nedeniyle avantajlıdır. Ayrıca bu çözüm yöntemi yüksek mertebe sistemlere
aynı basitlik ve kolaylıkla uygulanabilmektedir.
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ÖZET

Sacın belirli bir pot çemberine bağlanarak bir şekillendirme ucu vasıtası ile değişik
noktalardan uygulanan kuvvet ile (bu kuvvetin oluşturduğu lokal plastik deformasyonlar yolu
ile) şekillendirilmesi yöntemine Artımlı Sac Şekillendirme (ASŞ) tekniği denmektedir. İşlem
çoğunlukla sayısal kontrollü (CNC) dik işleme tezgahlarında gerçekleştirilmektedir. ASŞ,
özellikle şekillendirme sırasında bir kalıp gerektirmemesi ve bu sebeple hem maliyetinin
düşük olması hem de üretim esnekliği sağlaması açısından prototip ve/veya konsept üretim
benzeri düşük adetli üretimler için uygun bir imalat yöntemidir.
Artımlı sac şekillendirme işlemi, seçilen parça geometrisine göre uzun süren bir yöntemdir.
Ayrıca şekillendirme sırasında parçanın çeperleri istenenden fazla incelebilmekte ya da
yırtılabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı, imalat öncesinde ilgili geometrinin üretiminde
seçilen takımyolu ve diğer parametrelerin sayısal bir ortamda denenerek etkinliğinin ve
doğruluğunun tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu durum, bu çalışmanın temel
motivasyonunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, kesik koni ve kare piramit şekillerine sahip iki ayrı parça geometrisi için
öncelikle belirlenen takımyolları sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak açık adım (explicit) ve
kapalı adım (implicit) analizler ile incelenmiştir. Takımyolları üç değişik şekillendirme ucu
çapı için (5mm, 10mm ve 15mm) hazırlanmıştır. Hazırlanan takımyolları MATLAB programı
vasıtası ile oluşturulan bir arayüz dosyası ile ABAQUS sonlu elemanlar yazılımına girdi
olarak verilmiştir. Ayrıca malzemenin detaylı simülasyona yönelik mekanik özellikleri hassas
şekilde tespit edilmiş ve bu bilgiler de ilgili sonlu elemanlar yöntemi programına malzeme
kartları olarak yerleştirilmiştir.
Çalışmada analizleri yapılan parçaların daha sonra imalatları gerçekleştirilmiş ve imal edilen
parçalar üzerinden optik ölçüm yöntemi ile hem geometrik bilgi (ölçüler ve toleranslar) hem
de genleme değerleri elde edilmiştir. Optik ölçümler için GOM-Atos ve Argus optik ölçüm
sistemleri kullanılmıştır.
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Belirli bir kesit boyunca ölçümler karşılaştırıldığında gerek açık adım gerekse kapalı adım
çözümlerinin oldukça iyi sonuçlar verdiği görülebilir. Ancak çözümler kalınlık değişmesi
açısından karşılaştırıldığında kapalı adım çözümlerin açık adım çözümlerine göre çok daha iyi
sonuç verdiği değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: artımlı sac şekillendirme, sonlu eleman yöntemi, kalıpsız şekillendirme
1. GİRİŞ

Otomotiv sanayiinde yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi için gereken tasarım sürecinin en
uzun süre alan ve en masraflı aşaması prototip aşamasıdır. Her ne kadar günümüzde tasarımın
hemen her aşaması, gerekli hesaplama ve analizler de dahil olmak üzere, bilgisayar ortamında
yapılabiliyor olsa da, özellikle otomobil benzeri birçok parçanın etkileşim içinde olduğu
karmaşık bir son ürün dikkate alındığında, ortaya çıkan ürünün fiziksel etkilere maruz kalacak
şekilde gerçek bir modeli üzerinde yapılacak ölçüm ve analizler gerekliliğini hala
yitirmemiştir. Bu sebeple, tasarım süreci içinde ortaya çıkacak ürün değişik aşamalarda
prototip olarak (düşük adetli) imal edilmekte ve gerekli test ve analizler bu prototip ürün
üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Yine otomotiv sanayii dikkate alındığında, üretim süreçleri tamamen seri üretime göre
planlanır. Yüksek adetli üretimler için ekonomik olan ve aynı zamanda üretim süresi oldukça
kısa olan süreç ve yöntemler tercih edilir. Ancak prototip imalat süreçlerinde adetler düşüktür.
Seri imalat yöntemleri ile prototip imalat gerçekleştirmek, birçok dezavantajı beraberinde
getirir: Bunlardan birincisi parça başı maliyetlerin oldukça artmasıdır. Örneğin, bir kasa
üzerindeki sac parçalardan birinin imalatında konvansiyonel yöntemler kullanıldığında sadece
kalıplar için 100bin TL miktarlarına çıkabilen kalıp maliyetleri ile karşılaşılabilmektedir.
Üretim adetleri de 100bin mertebesinde olduğunda, parça başı maliyet düşük olmaktadır.
Ancak bu tür bir kalıp toplamda 100 adet yapılacak bir parça için imal edilirse, parça başı
maliyet oldukça yüksek olmaktadır.
Seri imalatta kullanılan yöntemlerin prototip imalatta kullanılmasının sakıncalarından ikincisi,
bu yöntemlerin esnek olmamasıdır. Belirli bir tasarıma göre hazırlanan bir kalıp, örnek olarak,
tasarım değiştiği taktirde tamamen değişmekte ve çoğu zaman yeniden imal edilmektedir.
Oysa ki tasarım süreci sık sık ve çok değişiklik gerektirir. Parça tasarlanıp üretilir, denenir, ve
tasarım değiştirilip tekrar üretilmesi gerekebilir. Bu durumda seri imalatta kullanılan
yöntemler hem yüksek maliyetlerini daha da arttırmakta, hem de sürecin hızını oldukça
yavaşlatmaktadır.
Bu sebepler dolayısı ile, prototip imalatta, tamamen prototip imalata uygun yöntemlerin
arayışı pek çok alternatif şekillendirme yöntemini de beraberinde getirmiştir. Önemli olan bu
alternatif yöntemlerle, tasarlanmış olan ürünün hem geometrik hem de mekanik/malzeme
olarak aynı modelini elde etmektir. Literatürde bu konuda, seri imalatta kullanılan kalıplara
alternatif olarak farklı (daha ucuz, daha kolay üretilen ve geri dönüşümü daha az enerji ile
gerçekleştirilebilecek olan) malzemelerle üretilen kalıplar [1-3] araştırılmakla birlikte,
özellikle son on yılda giderek artan bir şekilde artımlı sac şekillendirme yöntemleri belirgin
bir şekilde ön plana çıkmaya başlamıştır.
Artımlı sac şekillendirme (ASŞ) işlemi, kalıp kullanmadan (veya tek taraflı mastar
kullanarak), özel bir baskı ucuyla sac plakaya bir veya birkaç noktadan baskı uygulayarak ve
zaman içinde baskı noktasının yeri değiştirilerek şekil verilmesi işlemidir. Şekil-1’de genel
olarak ASŞ yöntemi gösterilmektedir. Şekil verme işlemi baskı ucunun (veya uçlarının) sac
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plakaya temas ettiği bölgede ve bu bölgenin çok yakınında oluşmakta ve sac plakanın geri
kalan tüm bölümü elastik olarak şekil değiştirmektedir. Bu işlem bir CNC dik işleme
tezgahında gerçekleştirilebilir.
Tutucu

Tutucu
Sac

Destek
kalıbı
Şekillendirme
ucu
Tutucu
Takımyolu

Şekil-1: Artımlı Sac Şekillendirme Yöntemi [4]

Artımlı sac şekillendirme işlemleri, pek çok değişik alternatif şekillendirme yöntemini de
içinde barındırır. Bunların bazıları, Şekil-2’de verilmiştir.
ASŞ yöntemi ile basit geometriye sahip parçalar (kesik konik parça, kesik kare piramit vb.)
duvar açısı belirli bir dereceyi geçmediği sürece başarılı bir şekilde üretilebilmektedir. Ancak
geometri değiştikçe buna bağlı olarak duvar açısı da değişmekte ve böylelikle kompleks
yapıya sahip parçaların üretimi zorlaşmaktadır. Üretim sırasında karşılaşılan önemli
problemlerin başlıcaları şunlardır:
1. Duvar açısı arttıkça yırtılma problemi ortaya çıkmaktadır.
2. Kullanılan şekillendirme ucunun geometrisinde (örneğin çapında) değişiklik, imal edilen
parçanın geometrik toleranslarını değiştirmektedir.
3. Üretilen parçanın sac kalınlığı, bu kalınlığın parça boyunca değişikliği ve parça
karakterini belirleyen ölçüsel değerler birçok parametreye bağlı olarak değişmektedir.
4. Şekillendirme sonrasında elastik geri kazanım dolayısı ile oluşan geri yaylanma, ölçüsel
toleranslarda farklılıklar ortaya çıkarabilmektedir.
Özellikle ASŞ yöntemi ile yapılan üretimin süresi dikkate alındığında, imalat öncesinde
parçanın şekillendirilip şekillendirilemeyeceği ve eğer şekillendirilebilecek bir parça ise,
şekillendirme sonrasında geometrik ölçülerde toleranslar içinde kalıp kalmadığı ve
kalınlıktaki azalmanın kritik değere ulaşıp ulaşmadığı hususlarının imalat öncesinde tespit
edilebilmesi büyük önem arz eder. Sayısal yöntemlerle önceden gerçekleştirilebilecek
analizler yolu ile parçanın üretilebilirliği ve üretimi sonrasında geometrik/mekanik
özelliklerinin tespiti, imalat öncesinde gerekli takımyolunun tasarlanmasıne imkan
sağlayabilmektedir. Bu tespit, bu çalışmanın omuriliğini oluşturmaktadır.
Bu çalışmada temel amaç, iki basit geometriyi (kesik koni ve kesik kare piramit) ASŞ ile
üretmek üzere tasarlanmış olan takımyollarının sayısal analizlerinin aynı takımyolları
kullanılarak yapılan imalat sonrası elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılması ve buradan yola
çıkarak, çalışmada kullanılan yöntem olarak sonlu eleman yönteminin yetkinliğinin
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değerlendirilmesidir. Buradan çıkan sonuçlar ışığında sonlu eleman yönteminin ASŞ yöntemi
ile imalatın tasarımında bir ilk adım olarak kullanılırlığı gösterilmek istenmektedir. Yukarıda
da bahsedildiği üzere iki ayrı basit üç boyutlu geometri karşılaştırmaların temel eksenini
oluşturmaktadır: Kesik koni parça ve kesik kare piramit.

Şekil-2: Değişik ASŞ Teknikleri: Yarı Kalıplı Şekillendirme (üst sol), Destek Kalıplı
Şekillendirme (üst sağ) ve İki Uçlu Şekillendirme (alt) [5].

İmalatlarda ve analizlerde, TOFAŞ tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakta olan FEP04
çelik sac ve bu sacın mekanik özellikleri kullanılmıştır. Bu amaçla öncelikle FEP04
malzemesinin mekanik özellikleri (özellikle akma eğrisi) hassas bir şekilde değişik testler
kullanılarak tespit edilmiştir. Sonrasında parça sanal ortamda Abaqus sonlu eleman yazılımı
kullanılarak modellenmiş ve takımyolları bu programa girilerek analizler gerçekleştirilmiştir.
Analizlerde, zaman entegrasyonu için iki ayrı yöntem kullanılmıştır: açık (explicit) ve kapalı
(implicit). Analizler sonrasında aynı takımyolları imalat için Atılım Üniversitesi Metal
Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nde bulunan CNC dik işleme merkezine
programlanmış ve karbür şekillendirme uçları kullanılarak imalatlar gerçekleştirilmiştir.
Çalışma, hem açık hem de kapalı adım çözümlerinin imalat sonrasında elde edilen ürün
üzerinden yapılan ölçümler ile karşılaştırılmasını içermektedir.
2. MALZEME KARAKTERİZASYONU VE SAYISAL MODELLEME

Malzeme karakterizasyonu sayısal modellemede güvenilir sonuçlar elde edebilmek için
oldukça önemlidir. Bu amaçla deneysel çalışmalarda kullanılacak olan malzeme üzerinde tek
eskenli çekme testleri, hidrolik şişirme testleri ve pul basma testleri gerçekleştirilmiştir [6].
Bu testler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve sonuçta elde edilen akma eğrisi (Şekil-3)
malzeme verisi olarak simulasyon programına (Abaqus) girdi olarak verilmiştir.
Daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ışığında sonlu elemanlar analizinde eleman tipi
olarak 4 düşüm noktasına sahip kabuk elemanı tercih edilmiştir. Bu elemanda kalınlık
boyunca 7 entegrasyon noktası kullanılmıştır (eleman türü, entegrasyon noktası sayısı ve
eleman sayısı ile ilgili detaylı bilgi [6]da bulunabilir). Kesik konik parçada yaklaşık 6400,
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kesik kare piramitte ise yaklaşık 6000 eleman kullanılmıştır. Gerek kesik konik gerekse kesik
kare piramitte kullanılan ağ yapısı Şekil-4’te verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken
husus, her iki geometri için de, takımyolunun geçtiği ve malzemenin deformasyonunun
yüksek olduğu bölgede ağ yapısı daha çok sayıda elemanla oluşturulmuş, diğer bölgelerde ise
ağ yapısındaki eleman sayısı seyrekleştirilmiştir. Analizlerde Abaqus sonlu elemanlar
yazılımı kullanılmıştır.

FEP04 Malzeme için Akma Eğrisi
Gerçek Gerilme (MPa)

600
500
400
300
200
100
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Gerçek Genleme

Şekil-3: Akma Eğrisi.

Şekil-4: Kesik Konik Parça ve Kesik Kare Piramitte Ağ Yapısı.

Her iki geometri için de takımyolunu oluşturmak amacı ile öncelikle katı model üzerinde
Hypermill programı kullanılarak takımyolu (G-code olarak) otomatik olarak hazırlanmış,
daha sonra bu takımyolu MATLAB’da hazırlanan bir arayüz programı kullanılarak Abaqus
ortamına takım ucu koordinatları olarak aktarılmıştır. Aynı takımyolu, deneysel imalatta
kullanılmak üzere CNC dik işleme tezgahına programlanmıştır. Takımyolları 5, 10 ve 15 mm
olmak üzere üç farklı çaptaki şekillendirme ucu için ayrı ayrı oluşturularak denenmiştir. Her
üç takım boyutu için de benzer sonuçlar alınmıştır; ancak bu çalışmada sınırlı yer olması
dolayısı ile sadece 10 mm çaplı takım ile elde edilen sonuçlar verilmektedir.
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3. İMALAT VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Elde edilen sayısal sonuçların deneysel verilerle karşılaştırılması amacı ile öncelikle kesik
konik ve kesik kare piramit parçaları imal edilmiştir. Bunun için öncelikle biri kare diğeri
dairesel bir boşluğa sahip 2 farklı pot çemberi imal edilerek CNC tezgaha uygun bir şekilde
bağlanmıştır (Şekil-5). Sayısal analizlerde kullanılan 5, 10 ve 15 mm uç için hazırlanmış olan
takımyolları CNC tezgaha programlanmış ve imalat için küresel karbür uçlar kullanılmıştır.

(a)

(b)

Şekil-5: a- Kesik Kare Piramit ve b- Kesik Konik Parça İçin Pot
Çemberleri.
İmalatı yapılacak olan parçalar kimyasal markalama sıvılarıyla markalanmış ve imalat sonrası
markalamalarda oluşan değişiklik GOM-Argus sistemi ile ölçülmüştür. Şekil-6’da
markalanmış sac parçaların imalat sonrası görüntüleri gösterilmektedir. Ayrıca imalat sonrası
parçanın üç boyutlu katı modelleri GOM-Atos sistemi ile optik olarak elde edilmiştir

(a)

(b)

Şekil-6: a- Kesik Konik ve b- Kesik Kare Piramit Parçanın Markalanmış
Olarak Üretimi.
Üretilen parçalarda 3 boyutlu koordinat ve optik deformasyon ölçümleri yapılmıştır. 3 boyutlu
koordinat ölçümleri ile geometrik toleranslar elde edilmiş olup deformasyon ölçümü ile de
üretilen parçadaki deformasyon miktarı ve sacdaki incelme miktarı elde edilmiştir.
Karşılaştırmalar, koni ve piramit eksenleri yönünde iki ayrı kesit alarak gerçekleştirilmiştir
(Şekil-7). Kapalı adım, açık adım ve deneysel sonuçların bu iki kesitte karşılaştırılması
deneysel olarak üretilen parça üzerinde aynı eksenlerde alınan ölçümlerle karşılaştırılarak
yapılmaktadır. Şekil-8, kesik konik parça için ölçüsel toleranslar açısından karşılaştırmayı
vermektedir. İmal edilen parçanın iki ayrı kesitten alınan dikey görüntüsü üzerinde kapalı
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adım çözümlerinin daha yakın sonuçlar verdiği görülebilir; bunun temel sebebi açık adım
çözümlerinin geri yaylanma (springback) çözümlerini yapmamasıdır. Benzer bir
karşılaştırma, Şekil-9’da kesik kare piramit parça için gösterilmektedir. Burada, her iki
çözümün de deneysel sonuçlara göre yaklaşık aynı hatayı içerdiği görülebilir.
X

X

Y

Y

Şekil-7: Kesik Konik Ve Kesik Kare Piramit Parça İçin Karşılaştırma Eksenlerinin
Tanımı.

Şekil-8: Kesik Konik Parça Geometri Karşılaştırması.
İki çözüm yönteminden elde edilen asal genleme (major strain) değerlerinin, eksenler
boyunca değişimleri her iki geometri için için Şekil-10’da karşılaştırılmıştır. Her iki şekil de
incelendiğinde kapalı adım çözümlerinin açık adım çözümlerine göre daha iyi çözüm verdiği
tespit edilebilir. Dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır: Birinci olarak, açık adım
çözümlerinde her iki kesitte de bir bölgede deneysel ölçümlerden büyük bir sapma söz
konusudur. Açık adım çözümleri, bilindiği üzere, dinamik etkileri de dikkate alır; bu anlamda
takımın parçaya ilk değdiği anda ivmesel bir hata söz konusu olmaktadır. Bu sebeple, takımın
şekillendirmeye başlamak için ilk değdiği yüzeye yakın olan kısımda, her iki kesitte de ve her
iki geometri için bir sayısal hata söz konusu olmaktadır.
İkinci husus ise, kesik konik parçada X-eksenindeki kesitteki karşılaştırmada, pozitif tarafta
optik ölçüm sonuçları sayısal çözümlerden farklı sonuç vermiştir: bunun sebebi deneysel
ölçüm hatasıdır. Optik ölçümde oluşan hata dolayısı ile bu şekilde bir sapma ortaya çıkmıştır.
Küçük asal genlemeler, yöntemin deformasyon yapısı özelliği dolayısı ile, sıfıra yakın
çıkmaktadır. Şekil-11’de küçük asal gerilmeler kesik kare piramit parça için gösterilmiştir.
Deneysel sonuçlardaki sıfır değerinden sapmalar ölçüm hataları dolayısı iledir.
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Şekil-9: Kesik Kare Piramit Parça Geometri Karşılaştırması.

Şekil-10: Kesik Konik (Üst) Ve Kesik Kare Piramit (Alt) Geometriler Üzerinde Büyük Asal
Genleme Karşılaştırması.
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Şekil-11: Kesik Kare Piramit Parça İçin Küçük Asal Genleme Karşılaştırması.

Şekil-12: Kalınlık Dağılımı Karşılaştırması (Kesik Konik – Üst, Kesik Kare Piramit – Alt)
İki yöntem ve deneysel karşılaştırma ayrıca kalınlık değişimi açısından da yapılmıştır.
Deneylerde kullanılan sac kalınlığı 0.8 mm’dir. Şekillendirme sırasında bu kalınlık
şekillendirme bölgesinde düşmektedir. Eksen boyunca kalınlık değişimi her iki parça için de
597
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Tamer, Music, Ozdemir, Baranoğlu, Sakin ve Durgun

Şekil-12’de gösterilmiştir. İki yöntemin de kalınlık değişimini (açık adımda görülen dinamik
etkileri gözardı edersek) oldukça iyi modellemiş olduğu bu şekilden görülebilir. Kapalı adım,
beklenilebileceği üzere, açık adıma göre daha yakın sonuçlar vermiştir.
4. SONUÇ

Bu çalışmada örnek iki adet parça üzerinden yapılan sonlu elemanlar simulasyonları ile
gerçek imalat sonucunda elde edilen ölçümler karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucu
kapalı adım sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen veriler optik ölçüm sonuçları ile
neredeyse birebir uyumlu çıkmıştır. Açık adım çözümlerinde ise, dinamik etkiler dolayısı ile
sonuçlarda kapalı adıma göre hata payının daha yüksek olduğu değerlendirilmiştir. Özellikle
büyük asal genleme ve kalınlık dağılımı karşılaştırmalarında takım ucunun saca ilk değdiği
yerlerde önemli farklılıklar gözlenmiştir. Bundaki sebep açık adım analizlerde dinamik
etkilerden dolayı takım ucu saca ilk temas ettiğinde sacın fazla deforme olmasıdır. Prosesin
devamında ise sac toparlamaktadır. Sonuçlar da bundan dolayı prosesin devamında birbiriyle
uyumlu çıkmaktadır. Geometrik ölçümlere bakıldığı zaman sonuçlar birbiriyle uyumlu
çıkmıştır. Sonuç olarak geometrik tolerans karşılaştırması için hızlı olmasından dolayı açık
adım analiz yöntemi tercih edilebilir; ancak eğer kalınlık değişimi kritik bir tasarım kriteri ise,
bu durumda kapalı adım çözümleri, daha uzun sürmesine rağmen, tercih edilmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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MEMS TABANLI KUVVET ALGILAYICILARI İLE MİKRO- NEWTON
MERTEBESİNDE ÖLÇÜM
Zuhal Taşdemir, Gökhan Nadar, B. Erdem Alaca
Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 34450, Sarıyer, İstanbul

ABSTRACT
With the continuous advances in the field of nanotechnology, both force generation and force
measurement techniques at micro and nano scales are widely employed in industry and
academia. The proposed force measurement system of this work consists of a monolithic
flexural part and a sensor with the three-electrode geometry, namely “tri-plate geometry”, for
capacitive displacement sensing. One of these sets of electrodes is movable, whereas the
remaining two are fixed. Displacement of the movable set of electrodes induced by an
external source results in a capacitive difference in between movable and fixed set of
electrodes. This displacement is then sensed on the movable stack as a DC voltage output by
applying an AC voltage of 1800 phase difference to the two fixed electrode sets. In this study,
we propose a design of a force sensor which is able to detect a maximum force of 30 N. To
verify the design, finite element simulations are carried out and shown to be in agreement
with the design criteria. As a final step, fabrication of the force sensor will be carried out.
ÖZET
Nanoteknolojideki gelişmeler sayesinde mikro ve nano seviyesindeki küçük ölçeklerde kuvvet
üretimi ve üretilen kuvvetin ölçülmesi hem endüstrinin hem de akademinin ilgi alanına
girmektedir. Bu çalışmada önerilen kuvvet ölçümü sistemi, yekpare olarak üretilmiş bir yay
sistemi ve üçlü algılayıcı elektrot geometrisinden meydana gelmektedir. Bu elektrot
kümelerinden ikisi sabit, birisi hareketli durumdadır. Dış bir kuvvetten uygulanan tahrik
sonucunda oluşan yer değiştirme, hareketli elektrot kümesinin sabit kümelere göre yer
değiştirmesine sebep olur. Bunun sonucunda sistemde oluşan sığa değişimi, sabit elektrot
kümelerine uygulanan ve 1800 faz farkına sahip olan AC gerilimi neticesinde hareketli
plakadan DC gerilimi olarak okunur. Bu çalışmada en fazla 30 N kuvveti okuyabilen bir
kuvvet algılayıcı tasarımı gerçekleştirildi. Tasarım kriterlerini kontrol etmek amacıyla sonlu
elemanlar yazılımı ile yöntem doğrulaması sağlandı. Bir sonraki adım olarak, tasarımı yapılan
kuvvet algılayıcı, mikro-üretim yöntemleri kullanılarak imal edilecektir.

1. GİRİŞ
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Günümüzde nanoteknolojinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte küçük ölçekte kuvvet
ölçümünün değeri ve önemi gittikçe artmaktadır. Örneğin biyoteknoloji alanında biyolojik
moleküller arasında oluşan etkileşim kuvvetlerinin ölçümünde atomik kuvvet mikroskobu
(AFM) tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Bu alanda ölçülen kuvvet değerleri picoNewton ve nano-Newton seviyelerinde seyretmektedir. Malzeme bilimi alanında ise
genellikle mikro elektromekanik sistem (MEMS) tabanlı uygulamalar oldukça rağbet
görmektedir [2]. Özellikle küçük ölçekli uygulamalarda sıklıkla kullanılan malzemelerin
küçük boyutlardaki mekanik davranışları büyük ilgi çekmektedir. MEMS tabanlı kuvvet
ölçümü testleri genellikle mikrometre seviyesindeki numuneleri kapsamaktadır. Yakın
gelecekte bu alanda başlıca çözülmesi gereken sorun, nanometre seviyelerinde numuneler
üzerinde mikrometre seviyesinde MEMS cihazlar kullanılarak ölçüm yapılması olacaktır.
Buradaki en büyük zorluk, nanometre seviyesindeki numune ile mikrometre seviyesinde
ölçüm sisteminin aynı anda ve tümleşik üretimi ve çok küçük boyutlardaki numunenin birkaç
nanometre seviyesindeki yer değiştirmesini ölçebilecek hassasiyette kuvvet algılayıcıları
tasarımı ve üretimidir. MEMS tabanlı sistemler kullanılarak şu ana kadar mikro-Newton
seviyelerinde kuvvet ölçülebilmiştir. Fen bilimleri alanında ise en büyük merak konusu
Casimir kuvvetinin gerçeğe en yakın şekilde ölçülebilmesidir. Özellikle mikron-altı
seviyelerdeki boyutlarda etkili olan bu kuvvetin miktar olarak ölçülebilmesi küçük ölçekte
meydana gelen şu anki fizik bilgilerimizle bilemediğimiz birçok konunun anlaşılmasına ışık
tutacaktır [3], [4].
2. YÖNTEM
Bu çalışmada tasarlanan kuvvet algılayıcısı dışarıdan gelen tahrik sayesinde oluşan yer
değiştirmeyi gerilime çevirebilen bir çevirici (transdüser) olarak da düşünülebilir. Tasarlanan
çevirici, yer değiştirmeyle meydana gelen hareketi iki sabit ve arada kalan bir hareketli
algılayıcı elektrot kümesi arasında diferansiyel sığa farkı meydana getirir. Literatürde bu
geometriye üçlü plaka geometrisi adı verilmektedir [5]. Şekil 1’de gösterildiği üzere, söz
konusu geometri, birbiri içine geçmiş yatay yönde asimetrik, hareketli ve sabit algılayıcı
elektrotlardan meydana gelir. Şekilde “w” ile gösterilen uzunluk elektrotların enini, “L”
elektrotların boyunu, “d1” ve “d2” ise başlangıçtaki elektrotlar arasındaki boşlukları simgeler.
Tahrik sonucunda meydana gelen “x” kadar yer değiştirme sonrası elektrot arası mesafelerde
değişim, Şekil 1’de gösterildiği gibidir. Algılayıcının kalınlığı “h” ile ve toplam algılayıcı
elektrot sayısı “N” ile gösterilecek olursa, “x” kadar tahrik sonucu meydana gelen sığa farkı
(C) şu şekilde yazılabilir:

(1)
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Sabit elektrot kümesi

C1
d1+x

d2-x

w
Hareketli elektrot kümesi

d2+x

d1-x

x

L

C2

Sabit elektrot kümesi

Şekil 1. Algılayıcı elektrotların şematik gösterimi
Sabit plakalara 180° faz farkı ile ve düşük frekansta bir AC sinyal uygulandığında, sığa farkı
hareketli parmak üzerinde AC sinyaline dönüştürülebilir ve ölçüm, AC potansiyel şeklinde
yapılabilir. Bu ölçüm değeri, Vokuma, şu şekilde yazılabilir:
(2)
Algılayıcı tasarımı Şekil 2’de gösterilen algoritma ile yapılmaktadır. Ölçülmesi istenen
numune ve malzeme bilgileri kullanılarak, sonraki başlıklarda anlatılacak olan denklemlerle
ve kriterlerle nihai tasarımlara ulaşılmaktadır.
Veri Girişi:
• Numune ve malzeme
özellikleri: E, σf, L, d

Dikkat edilmesi gereken hususlar:
• Basitlik
• Kuvvet ve yer‐değiştirme
• Kararlılık
• «Fringing field»
• «Pull‐in»
• Kuvvete bağlı doğrusalsızlık
• Elektrostatik kuvvete bağlı parmak bükülmesi
• Hesaplanan okuma gerilimi doğrulaması

Çıktılar:
• Parmak genişliği: wFS
• Parmak boyu uzunluğu: lFS
• Başlangıçta parmaklar arası boşluk: d1, d2
• Tahrik gerilimi: VFS
• Parmak sayısı: Nal
• Eşdeğer yay sabiti: KFS

Şekil 2. Algılayıcı tasarım algoritması
(2) numaralı denklemde, Vokuma algılayıcıdan ölçülen voltaj değerini, VFS sabit parmaklar
üzerine uygulanan AC sinyal genliğini, a ise arayüz dinamiklerine bağlı olarak değişen bir
katsayıyı belirtmektedir.
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2.1. Analitik İşlemler
Küçük ölçekteki bir numunenin, örneğin bir nanotelin, üzerine etkiyen kuvveti ölçmek için
kullanılacak olan algılayıcıların tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar bu paragrafta
tartışılacaktır. Kuvvet ölçümü yapılacak olan numunenin yarıçapı ds, uzunluğu ls, kırılma
kuvveti σf, kesit alanı A ile gösterilmektedir.
Tasarımlar bir dizi formülün MATLAB yardımı ile bir araya getirilmesi ile belirlenmiştir.
MATLAB ortamında yazılan kodda ilk olarak numune malzeme bilgileri (kırılma
mukavemeti & elastisite), tasarımı yapılacak numune bilgileri (yarıçap-ds-, uzunluk-ls-),
kullanılacak SOI (Silicon-on-insulator) pulun üst tabaka kalınlığı ve önceden kullanılacağı
düşünülen cihazın ölçebileceği en küçük gerilim bilgisi yazılır.
Bilgilerin girilmesi ile birlikte, ilk olarak (3) numaralı denklem ile, numunenin kırılması için
gereken kuvvet hesaplanır. Fs numunenin kırılma kuvveti, σf numenin kırılma gerilimi, A ise
numunenin kesit alanını belirtir.
(3)
Numune ile algılayıcı birbirlerine seri bağlı olduğundan üzerlerindeki kuvvet de aynı
olacağından, numunenin kırılma kuvveti aynı zamanda algılayıcı üzerine aynen aktarılacaktır.
Sonraki hesaplamalarda (4) numaralı denklemdeki eşitlik kullanılmıştır. Ffs, algılayıcı
üzerindeki kuvveti belirtmektedir.
(4)
Bu aşamadan itibaren geri kalan tüm işlemler MATLAB ortamında for döngüsü içerisinde
yapılmaktadır. Yedi adet iç içe döngü ve bu döngüler içindeki kontrol kriterleri ile nihai
tasarım değerlerine ulaşılmaktadır. Yapılan her bir döngüde parmak genişliği (wFS), parmak
uzunluğu (lFS), veri sayısı (Ndata), Şekil 1’de belirtilen d1 ve d2, algılayıcı yay sabiti ve
algılayıcıya uygulanacak olan AC gerilimi değiştirilerek hesaplamalar tekrar edilmektedir.
İşlemlerin çokluğu bakımından genel bilgi kısmında “x” olarak kullanılan algılayıcı yer
değiştirmesi sonraki formüllerde xFS ve xFSmax olarak kullanılacaktır. İç içe yapılan döngülerde
ilk olarak (5) numaralı denklem ile numunenin kırılma anına kadar olan süre içerisinde
algılayıcının toplam hareket miktarı hesaplanır (xFSmax). Bulunan değer sonradan kullanılmak
üzere d1 ile oranlanır, (6). Bu değer algılayıcının kuvvete bağlı doğrusalsızlığının
hesaplanması sırasında kullanılmaktadır. Bununla birlikte, (7) numaralı denklem ile ise her bir
veri adımına karşılık gelen algılayıcı hareketi hesaplanır.
(5)
(6)
(7)
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Sonrasında, algılayıcının parmak sayısını hesaplamak için (8) numaralı denklem kullanılır. Bu
formülde ∆Cmin, gerekli cihazlar kullanılarak ölçülebilecek minimum sığa değerini
belirtmektedir. Birim harekette elde edilmesi gereken ∆Cmin sığa değerini vermesi gereken
parmak sayısı hesaplanmaktadır. Bulunan parmak sayısı, hareket sonunda oluşacak olan sığa
değişiminin hesaplanmasında kullanılmıştır.
(8)
Algılayıcının denge analizi, 3'lü plaka sisteminden dolayı karmaşıktır. Algılayıcı için
elektrostatik kuvvet (Fes_al) ve dengeleyici mekanik kuvvet şu şekilde yazılabilir:
(9)
(10)
Denklemlerde Fmek mekanik dengeleyici kuvvet, kal algılayıcı eşdeğer yay sabitini, xFS
algılayıcının, numunenin kırılma anına kadar yaptığı, herhangi bir andaki yer değişimini
göstermektedir.
Pull-in voltaj ve yer değiştirme değerlerinin hesabı için bir kaç varsayım yapılmıştır. δ,
elektrostatik kuvvet ve dengeleyici mekanik kuvvetin birbirine oranıdır. Ft=ma harici kuvvet,
b değeri d2 ve d1'in oranı, ise x ve d1'in oranı olarak ele alınmıştır. Yeni değişkenler hesaba
katıldığında, sistem denklemleri şu şekilde indirgenebilir, (11) ve (12):
(11)

(12)

bir fonksiyon gibi düşünülüp grafik çizildiğinde ya da denklemin analitik çözümü ile
cihazın yer değiştirmedeki kritik noktası bulunabilir.
Algılayıcının kuvvete bağlı doğrusalsızlığı (13) ve elektrostatik kuvvete bağlı parmak
bükülmesine bağlı yer değiştirme hesaplamaları (14) da bir sonraki başlıkta gösterilecek olan
kontrol kriterleri bakımından önemlidir.

(13)

(14)
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Algılayıcı tasarımında son olarak, cihazın toplam kapasitansı (15), hareket sonucu oluşan
okuma potansiyeli (2) ve yer değiştirmeye bağlı algılayıcı hassasiyeti (16) hesaplanmıştır.
(15)
(16)
2.2. Tasarım Kriterileri
Algılayıcı tasarımı yapılırken çeşitli kriterler dikkate alınmalıdır. En önemli kriterler, ölçüm
yapılacak numunenin kırılması için gerekecek kuvvet ve yer değiştirme verileri, cihazın
sadeliği, cihazın dengesi, ve ölçümlerdeki doğrusalsızlıklar olarak belirtilebilir.
2.2.1. Kuvvet ve Yer Değiştirme Verileri
Numunenin boyutları, kırılma için gereken kuvvet ve neticesinde oluşacak olan yer değiştirme
verilerini direkt olarak etkilemektedir. Dolayısıyla kullanılacak olan numunenin boyutlarını
önceden bilmek tasarımda kullanılacak parmak sayısı, genişliği, boyu vb. bilgileri uygun bir
şekilde düzenlemeye olanak sağlayacaktır.
2.2.2. Cihaz Basitliği
Tarak parmakları sayısındaki artma, cihazın karmaşıklığının artmasına sebep olur. Bu
karmaşıklık üretim sırasında meydana gelebilecek hataların artmasına yol açacaktır ve sonuç
olarak hatalı çalışan ve/veya hiç çalışmayan cihaz üretimine sebep olacaktır. Bu nedenle,
parmak sayısını olabildiğince düşük tutmak bu tip sorunların üstesinden gelecektir. Bu
sebeple (8) numaralı denklem ile hesaplanan parmak sayısı numunenin boyutlarına göre
farklılık göstermek üzere, birinci tasarım için en çok 3500, diğer tasarımlar için ise 1000
olarak belirlenmiştir. İlk tasarım daha küçük mertebedeki kuvvet ölçümü için tasarlandığından
algılayıcının doğru ve güvenilir bir şekilde veri alabilmesi için parmak sayısı yüksek
tutulmuştur.
2.2.3. Cihaz Kararlılığı
Tasarım sırasında kullanılan denklemlerden çıkan sonuçlar, cihaz kararlılığını sağlayabilmek
amacı ile bir dizi kontrol mekanizmasına tabii tutulmaktadır. Bu mekanizma, fringing field,
pull-in, kuvvete bağlı doğrusalsızlık, elektrostatik kuvvete bağlı parmak bükülmesi ve
hesaplanan okuma gerilimi doğrulaması kontrollerini kapsar.
Fringing field
Önceden 6 numaralı denklem ile hesaplanan
değeri 0.5’ten büyük olmamalıdır. 0.5
değeri önceden yapılan bir dizi grafik analizi sonucunda öngörülmüştür.
Pull-in
Cihaz çalışma prensibi elektrostatiğe dayanmasından dolayı dengelilik bir problem olarak
ortaya çıkabilmektedir. Elektrostatik kuvvet, parmaklar arası mesafenin tersinin karesi ile
orantılı olarak artar iken, dengeleyici mekanik kuvvet doğrusal olarak artmaktadır.
Dolayısıyla, parmakların yer değiştirmesinin belirli bir anında voltaj değişimine bağlı olarak,
parmakların birbirine uyguladığı çekim kuvveti dengeleyici mekanik kuvvetten fazla olur ve
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cihaz işlevini yerine getiremez duruma gelir. Bu duruma pull-in adı verilmektedir. Bu yüzden,
(12) numaralı denklemin sonucunu bir dizi gibi düşünürsek, bu dizinin en büyük değerine
karşılık gelen indeks değeri
’tan büyük olmamalıdır.
Kuvvete Bağlı Doğrusallıktan Sapış
(13) numaralı denklem kullanılarak hesaplanan doğrusalsızlık yüzdesinin, %5’i geçmemesi
öngörülmüştür.
Elektrostatik Kuvvete Bağlı Parmak Bükülmesi
(14) numaralı denklem sonucu bulunan parmak bükülmesi d1 ile algılayıcı hareketinin
farkından küçük olmalıdır.
Hesaplanan Okuma Gerilimi Doğrulaması
Hesaplanan okuma gerilim değeri (Vokuma), önceden belirlenmiş olan en küçük gerilim değeri
(Vout_min) ile alınması istenen veri sayısının (Ndata) çarpımından büyük olmalıdır. Tasarımı
tamamlanan kuvvet algılayıcısı daha sonra çeşitli mikro üretim süreçleri kullanılarak
temizoda koşullarında üretilecektir. Üretimleri için izlenecek adımlar, Şekil 3’te verilmiştir.
3. ELDE EDİLEN TASARIMLAR
Yukarıda izlenen yöntem ve uygulanan kontrol mekanizmaları ile dört ayrı kuvvet algılayıcı
tasarımı yapılmıştır. Bu algılayıcılar için belirlenen geometriler, Tablo 1'de gösterilmiştir.
Tablo 1. Tasarım geometrileri
w
[µm]

L
[µm]

d1
[µm]

d2
[µm]

kFS
[N/m]

Uygulanan
Gerilim
[VFS]

Hassasiyet
[V/(µm/µm)]

N

Algılayıcı 1

5

200

4.5

23.75

4.5

2

0.65

3169

Algılayıcı 2

5

200

2.25

11.25

10

2

3.26

395

Algılayıcı 3

5

200

2

10

18

2

5.46

220

Algılayıcı 4

5

200

2

10

76

2

3.74

314

4. MİKRO- İMALAT
Mikro imalat, 4’’ SOI (Silicon-on-Insulator) pul kullanılarak yapılmaktadır. SOI pul, 10 µm
cihaz katmanı, 1 µm gömülü silisyumdioksit (BOX) ve 380 µm alttaş katmanından
oluşmaktadır. Üretim aşamasında yapılan ilk işlem, HMDS ile SOI pulun hazırlanmasıdır.
HMDS sonrasında, SOI pulun cihaz katmanı 5 µm AZ 92xx isimli pozitif fotorezist ile
kaplanmak üzere EVG 150 cihazına yerleştirilir. Fotorezist kaplaması bitimiyle birlikte,
fotolitografi adımına geçilmeden önce fotorezistin kuruması için beklenir ve fotolitografide
sorun olmaması için baloncuk olup olmadığı kontrol edilir. Fotolitografi, önceden yazılmış
olan krom maskedeki yapıların fotorezist üzerine işlenmesi ile gerçekleşir. Bu işlem için Süss
MA6/BA6 çift taraflı maske hizalayıcısı kullanılmaktadır. Cihaz katmanı fotorezist kaplı SOI
pul, bu cihaz içerisinde 17.5 saniye boyunca “hard contact” ile UV ışınına maruz bırakılır ve

605
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Taşdemir, Nadar ve Alaca

krom maske üzerindeki yapılar fotoreziste aktarılır. “Hard contact” kullanılması daha iyi bir
çözünürlük sağlanabilmesi içindir, (Şekil 3-i).
Fotolitografi sonrasında krom maskedeki yapıların fotorezist üzerine baskılanmasının
tamamlanabilmesi için SOI pulu tekrar EVG 150 cihazına yerleştirilir. Uygun yazılım ile
birlikte fotorezistin fotolitografi sırasında kimyasal değişime uğramamış kısımları bu
basamakta ortadan kaldırılır. UV ışını etkisiyle kimyasal değişikliğe uğramış olan fotorezist
ise ileriki basamakta maske olarak kullanılır.
Cihaz katmanında bulunan 10 µm silisyum'un, maskenin belirlediği yapı kalmak koşulu ile
aşındırılması için SOI pul, Alcatel AMS 200 DSE cihazına yerleştirilir. SOI accurate ++
programı ile aşındırma işlemi gerçekleştirilir (BOSCH süreci). Aşındırma için gereken süre,
cihazın o hafta başında yapılan kalibrasyonuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu proses
sonucunda üretilmesi planlanan cihaz ortaya çıkar, (Şekil 3-ii).
Sonraki üretim basamaklarında yürütülecek işlemlerde SOI pul ters çevirilip cihaz katmanı
üzerine yerleştirileceği için, bir önceki basamakta silisyum aşındırması ile elde edilen
cihazların zarar görmemesi ve alttaş katmanı silisyum aşındırması sırasında oluşacak olan
yüksek gerilmeye karşı SOI pulun rijitliğinin korunması adına cihaz katmanının Parylene adlı
malzeme ile kaplanması gerekir. Bu malzeme pul üzerinde diğer üretim basamakları süresince
muhafaza edilecektir, (Şekil 3-iv).
SOI pulun alttaş katmanı için izlenecek olan yöntem cihaz katmanında uygulananlar ile
aynıdır. Sadece, kaplama kalınlığı ve süresi gibi etmenler değişmektedir. Kaplaması biten
fotoreziste maske özelliği kazandırabilmek için yapılan fotolitografi Süss MA6/BA6
cihazında gerçekleştirilmektedir. Fakat, cihaz katmanında yapılan fotolitografiden farklı
olarak bu kısımda hizalama yapılması gerekir. Alttaş katmanı silisyum aşındırması için
gereken maske fotoreziste aktarılmış olur. Bu maske ile üretilecek olan cihazların hareketli
kısımlarının altında kalan alanın açılması amaçlanmıştır. Fotorezist üzerine yapılan maske
baskılamasının son aşaması olarak, SOI pul tekrar EVG 150 cihazına yerleştirilir ve uygun
program ile fotolitografi sırasında UV ışınına maruz kalmayan kısımlar AZ92xx puldan
uzaklaştırılır. Böylece pulda sadece maske kalmış olur, (Şekil 3-v).
Arka yüzeyde aşındırılması gereken silisyum kalınlığı 380 µm’dur. Aşındırma için gereken
süre Alcatel AMS 200 DSE cihazının o haftaki kalibre edilmiş aşındırma hızına göre SOI
accurate ++ programı ile 115 dakika 20 saniyedir. Bu süre sonunda, cihaz katmanında ortaya
çıkan cihazların altı açılmış olur, (Şekil 3-vi).
Bir sonraki basamak fotolitografi ile kimyasal değişikliğe uğratılarak maske görevi gören
fotorezist ile birlikte cihazları ve pul içi gerilme dengesini korumakla görevli Parylene
tabakasının kaldırılmasıdır. Tepla GiGAbatch isimli cihazda oksijen plazma yardımı ile bu
malzemelerin kaldırılması sağlanır. Bu aşamada, bir kesici yardımı ile SOI pul, çipler halinde
kesilir ve sonraki mikro imalat aşamalarına çip seviyesinde devam edilir, (Şekil 3-vii).
SOI pulun her iki tarafındaki silisyum aşındırma işlemi de bittikten sonra, sıra gömülü
silisyumdioksit (BOX) tabakasının kaldırılmasına gelir. BOX katmanının kaldırılması için HF
buharı kullanılır. Bu, kuru bir işlemdir. Üretilen yapıdaki parmakların kimyevi sıvılar ile
birbirine yapışmasını engellemek amacı ile silisyumdioksit’in kuru aşındırılması tercih edilir.
3 saatlik kuru aşındırma ile silisyumdioksit tabakası yok olur ve cihaz katmanında üretilen
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cihazlar yay çapalarından ve parmak duvarlarından destekli olmak üzere havada yüzmeye
başlarlar, (Şekil 3-viii).

Şekil 3. Kuvvet algılayıcı üretim süreç adımları
Son aşama, üretimi tamamlanmış olan çip seviyesindeki cihazların karaterizasyonunun
yapılabilmesi için iletken özelliğe sahip olan altın ile kaplanmasıdır. Laybold Optics LAB
600H cihazında e-demeti evaporasyonu ile 3 saatlik işlem sonucunda, altta 10 nm krom olmak
üzere, 300 nm altın kaplaması tamamlanır, (Şekil 3-ix).
5. SONUÇ
Bu çalışmada, küçük ölçekli uygulamalarda kullanılmak üzere, mikro-Newton seviyesindeki
kuvvet değerlerini ölçebilmek için kullanılan MEMS tabanlı üçlü plaka sistemine dayanan
algılayıcı tasarımı için gerekli yöntem, tasarım kriterleri ve mikro imalatı anlatılmıştır.
Tasarım sonucunda oluşturulan algılayıcıların kuvvet çalışma aralıkları ve hassasiyetleri
Tablo 2' de verilmiştir. Hassasiyetleri yaklaşık olarak 1 [V/ (m/ m)] ile 6 [V/ (m/ m)]
arasında değişmektedir. Öngörülen mikro imalatın gerçekleştirilmesini takiben, söz konusu
MEMS tabanlı kuvvet algılayıcılarının karakterizasyonu ve kalibrasyonu gerçekleştirilecektir.
Tablo 2. Tasarlanan algılayıcıların kuvvet çalışma aralığı ve hassasiyetleri
Kuvvet Çalışma Aralığı [N]

Hassasiyet [V/ (m/ m)]

Algılayıcı 1

1

0.65

Algılayıcı 2

5

3.26

Algılayıcı 3

10

5.46

Algılayıcı 4

30

3.74
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ÖZET
Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler yapıların performansını
düşürmektedir. Yapıların performansının yapısal izleme ile takip edilmesi, insanların can
güvenliği açısından son derece önemlidir. Yapısal izlemede kullanılan klasik sensörler
(gerinim pulları, piezo-elektrik ve benzeri sensörler) düşük dayanıklılığa, düşük duyarlılığa ve
yüksek maliyete sahiptirler. Klasik sensörlerin düşük dayanıklılığı, uzun dönem ölçümler
alınmasına engel olurken, yüksek maliyetleri sınırlı sayıda kullanılmalarını gerektirir. Bu
çalışmada değişik oranlarda karbon lif içeren beş adet çimentolu kompozit karışımı
tasarlanmıştır. Her karışımdan 3 er adet 4*4*16 cm ebatlı prizma hazırlanmıştı, toplam 15
örnek hazırlanmıştır. Örneklere çentikli eğilme testi uygulanırken, eş zamanlı olarak
elektriksel dirençleri ölçülmüştür. Çatlak boyu ile elektriksel direnç değişimi arasındaki
korelasyonlar belirlenmiştir. Çatlak ölçümü için duyarlılık ve doğrusallık performans
parametreleri tanımlanmıştır. Çatlak boyu ile elektriksel direncin ölçüldüğü çentikli eğilme
testleri, çimentolu kompozitlere ilk defa bu projede uygulandı. Bu çalışma, kendi hasarını
ölçen akıllı malzemelerin inşaat sektöründe kullanılmasını hedeflemektedir.
GİRİŞ
Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler, yapıların taşıma kapasitelerini
olumsuz etkiler. ABD’de köprülerin %30’u yapısal olarak güvenli değildir ve betondan
yapılmış alt yapı tesisleri tasarım yaşları dolmadan bozulmalara uğramıştır [1]. Can ve mal
güvenliğinin sağlanması için yapı sağlığının izlenmesi önemlidir. Yapı sağlığının
izlenmesinde kullanılan gerinim pulları gibi klasik sensörler düşük dayanıklılığa sahipken,
noktasal ölçüm alabilirler. Bu durum kısıtlı sayıda ve kısa süre içinde kullanılmalarını
gerektirir [2]. Çimento matrisli malzemelere lif eklendiğinde elektriksel direnç düşer ve yük
altında elektriksel direnç değişir [3-5].
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Malzemenin elektriksel direncini ölçmek için iki ve dört elektrot metotları kullanılabilinir
[6,7]. İki ve dört elektrot metotları, çevresel ve batırılmış elektrot olarak uygulanabilinirler.
Çevresel elektrot metodunda malzemenin çevresine iletken bant yapıştırılır ya da boya sürülür
[1,8,9]. Batırılmış dört elektrot metodunda ise iletken ağ ya da levhalar malzemeye batırılır
[10,11,12]. Çimentolu kompozitlerin elektriksel özellikleri üzerine değişik çalışmalar
yapılmıştır [13,14].
Bu çalışmada, farklı oranlarda karbon lif içeren beş farklı çimentolu kompozit karışım
tasarlandı. Her karışımdan üçer adet prizma örnek hazırlandı ve çentikli eğilme testi 15
örneğe uygulandı. Testler sırasında örneğin elektriksel direnci ile çatlak boyları eş zamanlı
ölçüldü. Elektriksel direnç değişimi ile çatlak boyu arasında güçlü korelasyonlar bulundu.
Elde edilen sonuçlar, kendi hasarını ölçen akıllı malzemelerin geliştirilmesi için ümit
vericidir.
MAZLEME VE METOT
Bu çalışmada beş değişik karbon lifli çimentolu kompozit tasarlanmıştır. Tüm karışımlarda,
CEM I 42,5 R çimento; kum/çimento oranı 1; silika dumanı /çimento oranı 10; su/çimento
oranı 0.4; süper akışkanlaştırıcı Sika ViscoCrete High Tech 30/çimento oranı %2 kullanıldı.
Karışımlar C02, C035, C05, C08 ve C1 de sırasıyla % 0.2,0.35, 0.5,0.8,1 hacimsel oranlarda
13mm uzunluğunda karbon lif bulunmaktadır. Her karışımdan üçer adet 4*4*16 cm prizma
örnek hazırlanmıştır. Toplamda onbeş adet örnek hazırlanmıştır.
Polyacrylonitrile (PAN) karbon lifin uzunluğu 13 mm, çapı 7 μm dir (DowAksa A.Ş. ürünü).
Elektrot olarak kare göz açıklığı 5 mm, tel çapı 600 μm olan saf bakır ağ kullanılmıştır.
Bu çalışmada kullanılan özel kalıpların yan duvarlarında, elektrot geçirmek için karşılıklı
açılmış 2 mm kalınlığında kanallar vardır (Şekil 1a). Kalıba elektrotlar yerleştirilir, çimentolu
karışım iki seferde kalıba dökülür; her seferde 15 kez sıkıştırmak için tokmaklanır (Şekil1b).
Kalıp, sarsma tablasında sarsılır. 24 saat sonra örnek kalıptan alınır ve 28 gün 20 o C su içinde
kür edilir. Yüksek hızlı elektrikli kesme makinesi ile örneklerin orta – alt kısmında 5 mm
uzunluğunda bir çentik açılır. Çentik, eğilme testi sırasında çatlak başlangıç yerini tayin
etmek için açılmıştır. Örnekler 7 gün laboratuar ortamında bekletildikten sonra yüzeylerine
çatlak boyu ölçer yapıştırılmıştır ve eğilme testi yapılmıştır. Yükleme, 0.2mm/dak hızda
deplasman kontrollü olarak yapılmıştır. Batırılmış dört elektrot metodu kullanılmıştır. Test
sırasında, doğru akım dış iki elektrottan verilmiştir, örnek gerilimi Vs iç iki elektrottan
ölçülmüştür (Şekil 2a-b). Örneğe seri bağlı bir referans direncin (Rr=1000 Ohm) gerilimi Vr
ölçülmüştür. Test sonunda oluşan çatlak Şekil 2c de sunulmuştur. Test sırasında mekanik yük
F, elektriksel gerilimler Vs ve Vr, çatlak boyu, başlık deplasmanı dijital bir dosyaya saniyede
10 defa (10 Hz hız ile) yazdırılmıştır.
Test sırasında her hangi bir anda devreden geçen akımı Ic ve örnek elektriksel direncini Rs
bulmak için Ohm kanunu kullanılmıştır.

Ic 

Vr
Rr

(1)

Rs 

Vs
Ic

(2)
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Örnek elektriksel direnç değişimi (%R) Eşitşik 3 ile belirlenmiştir. Rso, örnek elektriksel
direncinin mekanik yük uygulanmadan ölçülmüş değeridir.

R

% R   s  1  100
 Rso


(3)

Çimentolu kompozitler için çatlak duyarlılığı ilk defa bu projede tanımlanmıştır. Çatlak
duyarlılığı (ÇD), bir birim (mm) çatlak uzamasına karşılık elektriksel direncin yüzde
değişimidir (Eşitlik 4). Doğrusallık hatâsı (DH%), elektriksel direncin yüzde değişimi (%R) –
çatlak uzunluğu grafiği ile bu grafiğe en küçük kareler ile uydurulmuş doğru arasındaki
maksimum sapmanın (Δmax), elektriksel direncin toplam yüzde değişimine (%Rfs ) yüzdesidir
(Eşitlik 5). Doğrusallık hatâsı da çimentolu kompozitler için ilk defa bu projede
tanımlanmıştır. Doğrusallık hatâsı azaldıkça, çatlak boyu ölçümü azalır.

Rs  Rso 

ÇD 

Rso
ÇatlakUzunluğu

 
% DH   max   100
 %R 
fs 


(4)

(5)

Şekil 1: Kullanılan özel prizma kanallı kalıplar. Kalıplara karışım döküldükten sonraki
görünüm.
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Şekil 2. Çentikli eğilme testi a) Test şeması b) Test c) Test sonrası oluşan çatlak.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, beş değişik karbon lifli çimentolu kompozit tasarlanmıştır. Her bir karışımdan
üçer adet 4*4*16 cm ebatlarında prizma örnek hazırlanmıştır. Örnekler kür edildikten sonra 5
mm çentik açılmış ve çentikli eğilme testi yapılmıştır. Örnek elektriksel direnci ile çatlak
uzunluğu arasındaki korelasyon belirlenmiştir. Bu bölümde elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Çatlak uzunluğu-zaman ve kuvvet-zaman grafikleri Şekil 3a-b de sunulmuştur. Yetmiş ikinci
saniyede çentik ucundan çatlak uzamaya başladığı zaman, örneğin rijitliği azalır ve kuvvet en
büyük değerden düşmeye başlar (bakınız Şekil 3a-b). Şekil 4a da örnek elektriksel direnci çatlak uzunluğu grafiği sunulmuştur. Grafik A, B, C alt bölgelerine ayrılmıştır.
Şekil 4a’da A bölgesi, test başlangıcından çatlağın uzamaya başladığı 72. saniyeye kadar olan
süreci kapsar. A bölgesinde, çatlak henüz ilerlemiyor. Eğilme altındaki örneğin tarafsız
ekseninin üstündeki basınç bölgesinde, mikro çatlaklar ve boşluklar kapanır, liflerin boyu
kısalır ve elektriksel direnç düşer, negatif %R değişimi olur. Tarafsız eksenin altındaki çekme
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bölgesinde ise mikro çatlaklar açılır, lifler uzar, elektriksel direnç artar ve %R pozitif olur. Bu
iki etkinin devinimi ile %R, A bölgesinde, pozitif ve negatif küçük değerler alır.
Şekil 4a’da B bölgesi, 72 saniyede çatlağın ilerlemeye başlaması ile başlar. Çatlak ilerledikçe,
elektronların geçebileceği kesit azalır, elektriksel dirençte büyük artışlar olur. Çatlak
ilerlemesinin %R üzerindeki etkisi, tarafsız eksen üzerindeki basınç bölgesinin etkisine baskın
gelir. Çatlağın ilerlemesi, tarafsız ekseni yukarı kaydırırken, basınç bölgesi de daralır. Çatlak
ölçerin kapasitesi 21 mm dir. 21 mm üzerinde çatlak boyu ölçemez çünkü ikiye yarılmış olur.
Şekil 4a’da C bölgesinde, çatlak 21 mm ve daha uzundur, çatlak ölçer daha fazla sinyal
gönderemediği için çatlak boyu ölçümü 21 mm kalmıştır. Oysaki çatlak örneğin üst yüzeyine
doğru ilerlemeye devam eder ve elektriksel direnci arttırır.
B bölgesinde çatlak ile elektriksel direnç değişimi arasında doğrusal bir ilişki vardır (bakınız
Şekil 4b). Bu doğrusal ilişkinin korelasyon katsayısı 0.95dir. Karışım C02 için, çatlak
duyarlılığı 4.8, doğrusallık hatası %15 dir. Diğer karışımlardan elde edilen grafikler,
sunulanlara benzer olduğu için burada tekrar verilmediler.

Şekil 3. Hacimsel 0.2% oranda 13 mm karbon lif içeren C02 karışımı eğilme testi a) Çatlak
uzunluğu-zaman grafiği b) Kuvvet – zaman grafiği
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Şekil 4. Hacimsel 0.2% oranda 13 mm karbon lif içeren C02 karışımı eğilme testi a)
Elektriksel direnç değişimi- çatlak uzunluğu grafiği, tüm veri b) Elektriksel direnç değişimiçatlak uzunluğu grafiği, doğrusal ilişki. ÇD=4.8; DH=%15.
Karışım içindeki lif oranı arttıkça, çatlak ilerlemesi ile kopan lif-lif ve lif-matris temas oranı
düşer; elektriksel direnç daha az değişir dolayısıyla karışımın çatlak duyarlılığı Şekil 5a da
görüldüğü gibi düşer. Karbon lifler ile birkaç direkt elektron iletim hattının oluştuğu
perkolasyon oranı olan %0.5 hacimsel oranda, çatlak ilerlemesi, az sayıdaki direkt elektron
iletim hatlarını keserek sistemi perkolasyon öncesi durumdan perkolasyon sonrası duruma
sokar. Bu değişim, elektriksel dirençte büyük bir değişim yaratır, en büyük çatlak duyarlılığı
elde edilir (Şekil 5a). Perkolasyon oranı olan %0.5 de, çatlak uzunluğu- %R grafiği doğrudan
en fazla sapmayı gösterir; doğrusallık hatası en fazladır (Şekil 5b), korelasyon katsayısı R 2 en
azdır (Şekil 5c). Perkolasyon oranı olan %0.5 de doğrusallıktan en büyük sapmanın olmasının
nedeni, sistemin perkolasyon sonrası durumdan perkolasyon öncesi duruma girmesidir.
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Şekil 5. Çentikli eğilme test sonuçları a) Çatlak duyarlılığı – lif % hacimsel oranı b)
Doğrusallık hatası– lif % hacimsel oranı c)R2– lif % hacimsel oranı
Çatlak boyu ile elektriksel direnç değişimi arasındaki güçlü ilişki, kendi hasarını ölçen akıllı
yapı malzemelerinin geliştirilmesi için ümit vericidir.
SONUÇLAR
Farklı karbon lif oranlarına sahip beş farklı çimento matrisli karışım tasarlanmıştır. Her
karışımdan üç adet 4*4*16 cm ebatlarında prizma örnek hazırlanmıştır. Örneklere çentikli
eğilme testi yapılmıştır. Test sırasında örnek elektriksel direnç değişimi ile çatlak boyu eş
zamanlı ölçülmüştür. Bu ölçümler ilk defa bu projede yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar
aşağıda sıralanmıştır:
1. Çimentolu kompozitler için çatlak duyarlılığı ve çatlak duyarlılığı için doğrusallık
hatası tanımları ilk defa bu projede yapılmıştır.
2. Eğilme testi sırasında, çatlak ilerlemesinden önce, tarafsız eksenin üstündeki basınç
bölgesinde liflerin kısalması ve mikro çatlakların ve mikro boşlukların kapanması
nedeniyle elektriksel direnç düşer. Tarafsız eksenin altındaki çekme bölgesinde ise
lifler uzar ve mikro çatlaklar açılır, elektriksel direnç artar. Bu iki etkinin devinimi ile
çatlak ilerlemesi öncesi, elektriksel direnç pozitif ve negatif değerler alır.
3. Çatlağın ilerlemeye başlaması ile, elektronların geçebileceği alan daralır, elektriksel
direnç artar.
4. Çatlak boyu ile elektriksel direnç değişimi arasında güçlü bir doğrusal ilişki
bulunmuştur.
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5. Lif oranının karışımda artması, çatlak ilerlemesi ile kopan lif-lif ve lif-matris
temaslarında oransal azalma sağlar, elektriksel direnç daha az değişir, çatlak
duyarlılığı düşer.
6. Perkolasyon oranı olan 0.5% lif oranında, çatlak ilerlemesi az sayıda olan liflerin
oluşturduğu direkt elektron iletim hatlarını kopartır, sistemi perkolasyon sonrası
durumdan perkolasyon öncesi duruma taşır ve en yüksek çatlak duyarlılığına neden
olur.
7. Perkolasyon oranı olan %0.5 lif oranında, çatlak ilerlemesi ile sistem perkolasyon
sonrası durumdan perkolasyon öncesi duruma taşındığı için, doğrusallıktan en büyük
sapma gözlenir, en büyük doğrusallık hatası ve en düşük korelasyon katsayısı (R2 )
elde edilir.
Kendi hasarını ölçen çimentolu kompozitlerin geliştirilmesi, yapı sağlığının ucuz, kolay ve
güvenli bir şekilde gözlenmesi için önemlidir.
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ÖZET
Bu çalışmada, iki temel inelastik davranış plastisite ve hasar mekanizmalarının çift olarak
çalıştığı bir fenomenolojik bünye modeli pekleşme davranışları dikkate alarak iki boyutlu yapı
elemanı için oluşturulmuştur. Çeşitli tekrarlı yüklemeler altında bu yapı elemanın çevrimsel
davranışları incelenmiş, gerilme şekil değiştirme diyagramları ile gösterilmiştir. Sayısal
çözüm yöntemi olarak hibrid sonlu eleman modeli kullarak literatürde yer alan araştırmalarla
doğrulanmıştır.
GİRİŞ
Birçok endüstri ve bilimsel alanda, özellikle inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği
alanlarında, malzemeler mekanik davranışı itibariyle mikro ölçekte son derece heterojen bır
yapıya sahiptirler. Bu özellik nedeniyle, sürdürülebilir tasarım için gerekli olan çeşitli
yükleme türleri altında yapının davranışı hakkında tahmin yapmanın yeterince zor, hatta
imkânsız olduğu söylenebilir. İnşaat mühendisliği yapılarının davranış kontrolü de maruz
kaldığı yükleme çeşitliliği nedeniyle çok karmaşıktır. Yapıların analizi tüm dünyada
standartlar ile düzenlenmiştir. Standartlar limit durumlar için deprem, darbe veya kimyasal
reaksiyonlar gibi fiziksel etkileri dikkate alan farklı yüklemeleri hesaplara katar.
Malzeme ve yapıların davranış modelleri bu tasarım kriterlerinin geliştirilmesini içermelidir
ve bu şekilde daha karmaşık, doğrusal olmayan hale gelir. Bununla birlikte, davranış
modelleri genellikle çok ölçekli yaklaşımlara dayalıdır ve fiziksel olaylar dikkate alınır.
Davranış yasaları ne kadar hassas ve karmaşık ise, yapıların davranışının sayısal
simülasyonun kullanımı sınırlı kalır. Bu modeller genellikle fenomonolojik yaklaşımlara
dayanmakta olup, nihai bir seviyeye kadar malzemenin yüklemelere tepki üretme yeteneğine
sahiptir.
Tekrarlı yükleme altında malzemelerin gerilme-şekil değiştirme tepkilerini karakterize etmek
ve modellemek için önceki yıllarda yapılan birçok araştırmanın yapılmıştır. Bu tepkiler
çevrimsel pekleşme, şekil değiştirmelerin kümelenmesi (ratcheting) ve ortalama gerilme
gevşemesi (mean stress relaxation) gibi farklı türde çevrimsel plastisite özellikleri ile
tanımlanır.
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Mevcut bünye modellerini kullanarak, bu bahsedilen tepkiler makul bir şekilde simüle
edilebilir. Ancak, yapısal tepkiler, yerel ve toplam deformasyon için bazı hesaplamalarda
başarısızlık olabilir. Bu çalışmaların yetersizliği deneyler ve elastik olmayan farklı davranış
mekanizmalarının birlikte çalışma ilkelerine ilişkin bilgiler yardımıyla güçlü bünye modelleri
geliştirerek çözülebilir.
Bu çalışmada, iki temel inelastik davranış plastisite ve hasar mekanizmalarını çift olarak
çalıştığı bir fenomenolojik bünye modeli sunuyoruz. Bu model tekrarlı yükleme
uygulamalarını hedeflemektedir. Böylece, plastisite veya hasar davranışı için, hem izotropik
hem doğrusal kinematik pekleşme etkileri dikkate alınır. Modelin en büyük avantajı, elastik
olmayan mekanizmaları tarif etmek için plastikleşme davranışına karşı hasar ölçütlerinin
bağımsız olarak kullanılmasıdır. Diğer bir avantajı, her eleman için hibrid-gerilme
varyasyonel hesaplamalar çerçevesinde elde edilen, gerilmelerin ve iç değişkenlerin doğru ve
etkili hesaplanması ile sonuçlanan, bu modelin sayısal uygulaması ile ilgilidir.
Çevrimsel diyagramlar, geleneksel yöntem olan izotropik pekleşme parametreleri
kullanılmasına ek olarak, kinematik pekleşme parametreleri ile plastik davranışa eklenen
hasar izotropik pekleşmesi de dahil edilerek oluşturulur. Model, tek eksenli yüklemeler
altında çeşitli çevrimsel diyagramlar elde edilmesiyle değerlendirilir. Genel olarak, bu çalışma
çevrimsel davranışların bir dizi geniş simülasyonu için bünye modelinin metodik ve
sistematik geliştirilmesini göstermektedir. Çeşitli örnekler tekrarlı yükleme için önerilen
formülasyonun doğruluğu ve verimliliğini teyit etmek amacıyla sunulmaktadır.
YÖNTEM
Plasitisite ve hasar davranışlarını tanımlayan iç değişkenlerin zamana bağlı değişimlerini
belirlemek sonuçlara ulaşmak için gereklidir. Bunun için de üç önemli kavramdan yararlanılır.
Birinci kavram olarak toplam şekil değiştirmenin elastik,
yazılmasıdır.

plastik ve hasar kısımları ile

İkinci kavram toplam şekil değiştirme enerjisinin de belirtilen üç malzeme davranışı ile ilgili
ayrı ayrı yazılmasıdır.

Denklem (2) de izotrop pekleşme mekanizması için skaler büyüklük ξp, kinematik pekleşme
mekanizması için 2x2 tensörel büyüklük κ p, hasar modülü D ve hasar davranışı için
öngörülen izotrop pekleşme mekanizmasındaki skaler büyüklük εp’ dir.
Üçüncü kavram olarak plastik ve hasar için literatürde yer alan malzeme davranışına göre
belirlenmiş kriterleri seçmektir. Plastik ve hasar davranışının her biri için iki farklı kriter söz
konusudur.
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Bu kavramları termodinamiğin ikinci prensibi denkleminde (4) kullanıp plastik ve hasar
davranışları için ayrı ayrı incelenerek gerilmenin zamana göre değişimi her bir durum için
elde edilir [5].

Bu iki elastik olmayan davranışın birlikte çalışmasını sağlayabilmek için her bir davranış için
elde edilen malzeme modüllerinden yararlanılır. Eğer plastisite ve hasar durumları aktif ise en
büyük disipasyon prensibi her iki duruma da uygulanarak gerilmenin zamana göre oranı
olarak yazılan bünye denklemlerine ulaşılır. Bu bünye denklemlerinde iç değişkenlerin
zamana bağlı değişimlerini gösteren gelişim denklemlerinden faydalanılır.
Plastik durum için;

σ  Cep : (ε - ε d )

(5)
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Hasar durumu için,
σ  Ced : ε d

(7)
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(5) ve (7) denklemlerindeki gerilme denklemlerindeki gerilme büyüklüğünün tek olması
gerektiği sebebiyle aşağıdaki eşitlik yazılabilir.
1

σ  Cep : (ε - ε d )  Ced : ε d  ε d  Cep  Ced  Cep : ε

(9)
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Elastoplastik-hasar modülünü elde etmek için C epd, (7) numaralı denklem içerisine
(9)numaralı ifade yazılır.



1



σ  Ced : Cep  Ced  Cep : ε  Cepd : ε
1

Cepd  Ced : Cep  Ced  Cep

(10)

(11)

Burda elsatoplastik-hasar çifti için elde edilen modülü ve şekil değiştirmeler şekilde
gösterilmektedir.

Şekil.1. Şekil değiştirme-gerilme diyagramı.
Bu yukarda bahsedilen değerlere ulaşmak sanısal analiz yöntemlerinden karışık sonlu
elemanlar yöntemi kullanılmıştır[4]. Hellinger-Reissner potansiyeli (12) temel alınarak
terimlerde elastik olmayan davranış için olan değişkenler dahil edilir.

İnterpolasyon fonksiyonu deplasman ve gerilme üzerinde oluşturulmuştur. Gerilme için PianSumihara interpolasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Analizleri yapmak için üç aşamadan
oluşan “işlemlere ayırma metodu (operator split method)” [6] olarak isimlendirilen
hesaplama modeli kullanmaktadır. Bu aşamalar yerel, eleman, global olarak nitelendirilir.
Üç aşamanın her birinin sonunda sırasıyla plastisite ve hasar kriterleri kontrolü, gerilme
kontrolü ve denge denklemi kontrolü yapılır. Finite Element Analysis Program (FEAP) isimli
program içine tanımlanan malzeme modeli kodlanarak eklenmiştir.
SAYISAL ÖRNEKLER
Bu bölümde, çevrimsel pekleşme, şekil değiştirmelerin kümelenmesi (ratcheting) ve ortalama
gerilme gevşemesi (mean stress relaxation) gibi farklı türde çevrimsel plastisite özelliklerini
elde etmek için çeşitli problemler yapılmıştır. Malzeme yumuşak çeliktir.
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Yüklemele
r

Şekil 2. Bir ucu mesnetli, diğer ucu serbest iki boyutlu yapı elemanı (100x50cm).
Çevrimsel simetrik deplasman kontrollü yükleme (±0.07m) şekil 2a’da gösterilmiştir. Hasar
durumunun dahil olması durumunda malzeme modülünün değişimi gözlemlenmiştir.

Fig.3 a) Zamana bağlı simetrik çevrimsel yükleme durumu; b) Plastisite ve plastisite-hasar
çifti için elde edilen deplasman-kuvvet diyagramı.
Başka bir çevrimsel davranış olan ortalama gerilme gevşemesi (mean stress relaxation) için
yükleme durum deplasman kontrollü olup, sabit değil bir zaman aralığında artmıştır.
Çevrimsel döngü içinde gerilmeler sıfıra doğru yaklaşmaktadır (Şekil 3b).

622
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Ayhan Tezer, Engin ve Ibrahimbegovic

Fig.4 a) Yükleme durumu; b) Gevşeme durumunda gerilmenin A3-B3, A4-B4, A5-B5, ...
sıfıra doğru ilerlemesi (ortalama gerilme gevşemesi diyagramı).
Şekil değiştirmelerin kümelenmesi (ratcheting) incelenecek başka bir çevrimsel davranıştır.
Burda yükleme kuvvet kontrollüdür(Şekil 4a). Belirli bir deplasman sonrasında şekil
değiştirmeler birikmeye başlamıştır.

Fig.5 a) Yükleme durumu; b) şekil değiştirmelerin kümelenmesi (ratcheting) durumunu
gösteren deplasman-kuvvet.
Daha yakından incelemek için kümelenmiş bölge Şekil 5’te gösterilmiştir.
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Şekil.5 şekil değiştirmelerin kümelenmesi (ratcheting)
SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı çevrimsel yüklemeler altında malzeme davranışları incelenmiştir. Elde
edilen sonuçlar plastisite ve plastisite-hasar çifti için karşılaştırmalı diyagramlar ile
gösterilmiş ve hasar etkisi kanıtlanmıştır. Sonuçların elde edilmesine karışık sonlu elemanlar
yöntemi kullanılmış ve işlemlere ayırma metodu ile aşama aşama her değişken kontrol
edilerek denge denklemleri sağlatılmıştır.
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SEZGİSEL ALGORİTMALARLA TOPLAM POTANSİYEL
OPTİMİZASYONU (SA/TPO) YÖNTEMİ İLE YAPISAL ANALİZ
Y. Cengiz Toklu1
Bilecik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

ABSTRACT
Structural engineers are accustomed to see and to make applications of optimization
techniques in design problems. Effectively there are countless studies in the literature in this
direction. On the contrary, the works on structural analysis through optimization techniques
are very limited in number, especially if metaheuristic algorithms are exploited in
optimization. In this study, this gap is emphasized, and by way of examples on trusses, the
superiority of the advanced method on classical methods including the well-known Finite
Element Method is shown.
ÖZ
Yapı mühendisliğinde eniyileme yöntemleri genellikle tasarım konularında uygulanır.
Literatürde bu yönde yapılmış pek çok çalışma bulmak kolaydır. Eniyileme yöntemlerinin
yapı analizlerinde kullanılması ise, eniyilemede özellikle sezgisel algoritmalar kullanılıyorsa,
çok alışılmış bir uygulama değildir. Bu çalışmada bu eksiklik vurgulanmakta ve kafes kirişler
üzerinde yapılan uygulamalarla yöntemin sonlu elemanlar yöntemi de dahil bilinen metodlara
üstünlüğü gösterilmektedir.
GİRİŞ
Yapı analizinde kullanılagelen yöntemlerden bir kısmı minimum enerji ilkesine dayanan
tekniklerdir. Söz konusu ilke kararlı denge durumundaki bir yapının toplam potansiyel
enerjisinin minimum olduğunu ifade eder. Bu ilkeden yararlanarak genelde iki türlü analiz
yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan ilki, ve de çok daha fazla kullanılanı, toplam enerjinin
problemin seçilen değişkenlerine göre türevinin ya da varyasyonunun sıfır olması esasına
dayanır. İkincisi ise elde edilen enerji denkleminin minimum olduğu noktanın ya da
noktaların doğrudan bulunması esasına dayanır.
Bu yaklaşımlardan ikincisi literatürde, ilkenin açıklanması amacıyla, küçük sayıda değişkeni
olan problemlerde uygulanmış ve sadece kuramsal değeri olan bir yöntem olarak görülmüştür.
Ancak bilgisayar hız ve sığaların gittikçe artması, çok değişkenli fonksiyonların minimum ve
maksimum noktalarının bulunmasını çok daha verimli bir şekilde sağlayan yeni eniyileme
1

cengiz.toklu@gmail.com
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yöntemlerinin geliştirilmesiyle bu ikinci tip uygulamanın da büyük ölçekteki sistemlerde de
kullanılabileceği görülmüştür. Sezgisel Algoritmalarla Toplam Potansiyel Optimizasyonu
(SA/TPO) yöntemi bu görüşlerle öne çıkmıştır. Yöntemde eldeki yapının şekil değiştirme
parametrelerine bağlı olarak toplam enerji ifadesi yazılmakta, sonra da sezgisel algoritmalar
yardımıyla toplam enerjiyi minimum yapan şekil değiştirme değerleri, yani yapının enküçük
toplam enerjiye karşı gelen şekil değiştirmiş hali bulunmaktadır. Analiz, bu şekil
değiştirmelere göre gerilmelerin, iç kuvvetlerin ve bağ kuvvetlerinin bulunmasıyla sona
ermektedir. Bildirinin bundan sonraki kısımlarında yöntem açıklanmakta, örnek uygulamalar
sunulmakta ve yöntemin verimliliği mevcut metotlarla karşılaştırılmaktadır.
SEZGİSEL ALGORİTMALAR VE YAPI STATİĞİNE UYGULAMALARI
Sezgisel algoritmalar 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış, kaynağını matematiksel,
biyolojik, fiziksel, sosyolojik san’atsal, hatta siyasal uygulama ve olayların benzetimlerinden
alan eniyileme yöntemleridir [1]. Belirgin örnekler verilmek istenirse, bu algoritmaların kuş,
karınca ve arı kolonilerinin davranışlarından, çelik üretimindeki tavlama işleminden,
canlılardaki kalıtımsal olaylardan, müzik parçalarındaki ahenkten, matematikteki rassal
uygulamalardan, ülkelerin büyüyüp imparatorluk haline gelmelerindeki aşamalardan ve buna
benzer pek çok ve değişik olgudan esinlenerek geliştirildiği belirtilebilir. Söz konusu
algoritmaların çeşitliliği zaman içinde gittikçe artmakta, aynı zamanda ortak kullanımlarla
hibrid denilen yeni algoritmalar da ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmenin nedeni bilgisayar
dünyasında yazılım ve donanım açılarından meydana gelen ilerlemeler olarak görülebilirse de
esas neden bu algoritmaların çok çeşitli problemlerin çözümünde son derece başarılı
olmalarıdır [2].
Sezgisel algoritmaların çalışma esasları Şekil 1’de verilen akış diyagramında görülebilir.
Görüldüğü üzere, algoritmalar, aranan bilgileri içeren bilinmeyenler vektörü, ya da daha genel
bir ifadeyle, bilinmeyenler kümesine rassal atamalar yapılarak bir çözüm adayı dizisi
eldesiyle başlar. Bu şekilde elde edilen, uygulanan algoritmaya göre sayıca bir ya da daha
fazla olan kümelerin eniyilenmesi istenen fonksiyonun değerini kaç yaptığı, problemin
kısıtlarını ne ölçüde sağladığı ya da sağlamadığı belirlenir. Bu belirlemelere göre, yine
algoritmadan algoritmaya değişen yöntemlerle, yeni bilinmeyenler küme(ler)i oluşturulur. Bu
döngü yeteri kadar tekrarlanarak eniyi değerin ya da “neredeyse eniyi” değerin bulunmasına
çalışılır. Şekil 1’de görülen akış diyagramındaki kutuların içeriği algoritmalara göre önemli
değişiklikler ve zorluk dereceleri gösterir. “Bedava yemek yok” kuramı [3] uyarınca
kullanılan algoritmaların hiçbiri diğerlerine göre genel olarak daha iyi değildir.
Söz konusu algoritmalar bilimin, mühendisliğin eniyileme olarak formüle edilen pek çok
problemine başarıyla uygulanmıştır. Yapı mekaniğindeki uygulamalar iki yönlüdür: tasarım
ve çözümleme uygulamaları. Bu iki ana dal uygulamaları arasında bir karşılaştırma
yapıldığında, söz konusu araştırmaların daha çok tasarım yönünde olduğu, analiz yönünde
yapılan çalışmaların ise yeni gelişmekte olduğu açıkça görülmektedir.
Sezgisel algoritmaların yapı tasarımlarına uygulamaları
Tarif gereği tasarım bir eniyileme eylemidir. Bu bakımdan yapı tasarımnda klasik eniyileme
yöntemleri çok uzun zamanlardır kullanılmaktadır [4, 5, 6]. Sezgisel algoritmaların
gelişmesiyle birlikte bu alanda neredeyse sayısız uygulamalar yapılarak yapıların topolojisi,
biçimi ve boyutları ile ilgili eniyilemeler üzerinde çalışılmıştır. Bu konudaki bir genel
değerlendirme Kicinger vd. tarafından 2005’de yapılmıştır [7]. Yeni uygulama örnekleri ise
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Kaveh ve Talatahari (2010), Bekdas ve Nigdeli (2011), Dede (2013), Zhou (2013), Ahraria ve
Ataib (2013), Jahjouh vd. (2013) çalışmalarında görülebilir [8 - 13].
Sezgisel algoritmaların yapı analizlerinde uygulamaları
Yapı analizi problemleri genellikle bir kök bulma problemi olarak formüle edilir. Bu
formülasyon sonucunda doğrusal problemlerde sonuç bir matris denkleminin çözümüne varır.
Doğrusal olmayan problemlerde ise Newton-Raphson gibi tekniklerle her adımda
doğrusallaşma sonucunda elde edilen yine matris denklemlerinin çözülmesine dayanan
metotlar kullanılır [14]. Bu yöntemlerin en çok kullanılanı Sonlu Elemanlar Yöntemidir
(SEY). Enerji ya da virtüel enerji prensipleri kullanılarak yapılan çözümlerde ise bilinmeyen
parametrelerin bulunmasına dayalı Ritz metodu, Galerkin metodu gibi yöntemler uygulanır
[15].
Esasında analiz problemlerini de tam bir eniyileme problemi olarak formüle etmek olasıdır.
Bunun için minimum potansiyel enerji prensibinin, olduğu gibi, uygulanması yeter:
“Kinematik olarak olabilir tüm şekil değiştirmeleri arasından sistemin potansiyel enerjisini
enküçüklemekte olanı kararlı denge durumuna karşılık gelir”. Bu durumda yapılacak olan
eldeki sistemin potansiyel enerjisini enküçükleyecek olan şekil değiştirmeyi bulmaktır. Bu
arayışın sezgisel algoritmalarla yapılması Sezgisel Algoritmalarla Toplam Potansiyel
Optimizasyonu (SA/TPO) yöntemini (TPO/MA Total Potential Optimization using
Metaheuristic Algorithms) ortaya çıkarmıştır [16 - 18]. Bu yöntemde yapının şekil değiştirmiş
halini temsil edecek veriler, örneğin bir kafes kirişte düğüm noktalarının koordinatları, aranan
vektörü oluşturur. Daha sonra, sezgisel algoritmaların yardımıyla, sistemin toplam potansiyel
enerjisini enküçükleyecek şekilde bu vektörün bileşenleri, yani yapının belirleyici şekil
değiştirmeleri bulunur. Yapının şekil değiştirmiş hali bulunduktan kesit zorları, mesnet
tepkimeleri gibi başka bilinmeyenler kolaylıkla bulunabilir.
ÖRNEK ÇÖZÜMLER
Özellikle kafes kiriş tipi yapılarda yapılan uygulamalarda, ileri sürülen SA/TPO yönteminin
son derece verimli olduğu ve kullanılan diğer tüm yöntemlere göre üstünlükleri olduğu
görülmüştür. Gerçekten de, bu yaklaşımla, her durumda sistemin doğrusal olmayan davranışı,
hem doğrusal malzemeler hem de büyük deformasyonlar açısından, kolaylıkla
irdelenebilmekte ve kesin çözüm elde edilmektedir. Bunun yanında yöntem kullanılarak yerel
ve genel burkulma sonrası sistemin bulunması muhtemel olan şekil değiştirmiş durumları da
elde edilebilmektedir. Bu duruma örnek olarak literatürde sıklıkla kullanılan 2 ve 25 çubuk
(Şekil 2 ve Şekil 3) elemanından oluşan sistemlerin muhtemel şekil değiştirme durumları
gösterilebilir. Şekil 2b’de SA/TPO yöntemi ile analizi yapılmış sistemin, eğer çubuklar
doğrusal elastik ise, potansiyel enerji değerlerinin değişime ait yüzey grafiği verilmiştir. Şekil
2’den, tanımlanan sistemin, incelenen yükler altında, (2’) ve (2”) konumları için iki adet
minimum değerin var olduğu açıkça görülmektedir. Sistemin elastik-plastik olması
durumunda potansiyel enerji grafiği Şekil 2c’de görülen durumu almaktadır. Bu şekilde tek
bir minimum nokta varmış gibi görünse de daha ayrıntılı bir analiz, orijine yakın bir başka
çözüm daha olduğunu göstermektedir (Şekil 2d).
25 çubuklu kafes kiriş doğrusal elastik çubuklar için çözülmüş, verilen yük için bulunan
çözümler Şekil 3’de gösterilmiştir. Buradan anlaşılacağı gibi, bu kiriş için aynı yük altında 4
farklı çözüm mümkündür.
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Şekil 1. Sezgisel algoritmaların akış diyagramı [19]
Şekil 2 ve Şekil 3’de örnekleri verilen, birden fazla çözüm içeren problemlerin sonlu
elemanlar yöntemini de içeren klasik yöntemlerle olağan uygulamalarla çözülemeyeceği
açıktır. Yapılan kıyaslamalarda, mesela 25 çubuklu makas için doğrusal olmayan SEY
yöntemi uygulandığında, SA/TPO ile bulunan 4 çözümden sadece bir tanesinin elde
edilebildiği, bu çözümün ise bazı yükler altında en iyi çözüm olmadığı görülmüştür.
Yukarıda verilen problemler, SEY’i de kapsayan klasik yöntemlerle ancak özel yazılımlar
hazırlanarak ve her biri birer bilimsel yayın olabilecek çalışmalar sonunda çözülebilmektedir.
Oysaki bu çalışmada esasları verilen ve daha da genişletilmesi düşünülen SA/TPO yöntemiyle
bu problemler olağan bir lineer-küçük deformasyon problemi gibi, gözü kapalı, kara-kutu
(black-box) operasyonlarıyla kolayca çözülebilmektedir.
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Çok bilinen ve uygulanan SEY yöntemini de içeren klasik yöntemlerle çözülemeyen ancak
SA/TPO yöntemiyle kolayca, yine gözü kapalı uygulamalarla çözülebilen problemlere bir
diğer örnek de Şekil 4’de verilmektedir. Bu örnek 12 düğüm noktalı, doğrusal elastik 26
çubuklu bir kafes kirişle başlayan bir dizi problemdir. Şekil 4a’da 2 mafsalla desteklenmiş bu
yapı ve küçük yükler altında bu yapının şekil değiştirmiş hali görülmektedir. Kirişin çok
büyük yükler altında büyük şekil değişimlerine uğramış hali Şekil 4b’de gösterilmektedir.
Kirişin sol mesnedi kaldırılarak eksik bağlı duruma getirilmesi halinde, büyük yükler
altındaki şekil değiştirmeleri Şekil 4c’de görülmektedir. Sonraki şekillerde ise, eldeki eksik
bağlı kafes kirişten giderek daha fazla eleman eksiltilmekte, böyle üretilen oynak sistemler
yine de kolaylıkla çözülebilmektedir. Söz konusu kirişin gösterilen çözümlerinden sadece
küçük deformasyonlar düzeyinde olan birincisi klasik yöntemlerle elde edilebilir durumdadır.
Şekil 4b’de gösterilen büyük yükler altındaki büyük yer değiştirmeler hali ise özel

a) Küçük deformasyonlar

b) Büyük deformasyonlar

c) Yetersiz bağlı makas. Büyük deformasyonlar

d) Yetersiz bağlı makas. 1 çubuk kaldırılmış. Büyük
deformasyonlar
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e) Yetersiz bağlı makas. 2 çubuk kaldırılmış. Büyük
deformasyonlar

f) Yetersiz bağlı makas. 3 çubuk kaldırılmış. Büyük
deformasyonlar

Şekil 4. 26 çubuklu kafes kirişin SA/TPO analiz sonuçları
uygulamalarla çözülebilir bir problemdir. Şekil 4c, d, e ve f’de gösterilen yetersiz mesnetli ve
birkaç çubuğu kaldırılarak oynak hale getirilmiş problemlerin ise klasik yöntemlerle
çözülmesi mümkün değildir. SA/TPO’nun gücünü belirtmek için burada söz konusu
sistemlerdeki malzemelerin bilinen her türlü nonlineer malzeme de olabileceğini, bunlardan
hiç biri için özel önlem alınmasının gerekli olmadığını ifade etmek yerinde olacaktır.
Sezgisel algoritmalar temel yapılarının farklı olması nedeniyle kullanıldıkları problemlerde
zaman-performans ilişkisi açısından birbirlerine karşı problem bazında üstünlük
sağlayabilirler. Yukarıda verilen sonuçlar Kalıtımsal Algoritma, Karınca Kolonisi, Tavlama
benzetimi, Armoni Araması gibi çeşitli sezgisel algoritmalar kullanılarak elde edilmiş olup
yöntemin tüm algoritmalar için yeterli etkinlikte olduğu gözlenmiştir. Yöntemin yarplığı
(robustness) ve hassasiyeti de da incelenmiş ve bu konuda da çok başarılı olduğu görülmüştür.
SONUÇLAR
Çok temel olmasına rağmen, minimum potansiyel enerji prensibi yapı analizinde bu güne
kadar yeterli etkinlikte kullanılmamıştır. Söz konusu prensip ancak dolaylı olarak başka
kuramlar ve yaklaşık yöntemler aracılığıyla kullanıma alınmıştır.
Bu çalışmada temelleri açıklanan ve uygulama örnekleri verilen SA/TPO yöntemi ise yapı
analizinde minimum enerji prensibi doğrudan kullanmaktadır. Örnekler bu yöntemin SEY
dahil tüm klasik metotlara aşağıdaki konularda üstün olduğunu göstermektedir:
- Çok çözümlü problemler,
- Malzeme ve/veya yer değiştirmeler açısından doğrusal olmayan problemler,
- Eksik bağlı sistemler,
- Oynak sistemler,
- Tek yönlü mesnetler
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- Çekme-tümleşik yapılar (tensegrities), v.d..
Yöntemin bu kadar başarılı olmasının iki nedeni olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birincisi
son derece sağlam temellere oturmasıdır. Bu sayededir ki doğrusal malzemeler ile doğrusal
olmayan malzemeler arasındaki zorluk farkı yok olmaktadır. Oysaki klasik yöntemlerde bu
malzemeler son derece büyük zorluk farkı olan denklem takımlarına yol açarlar. Doğrusal ve
küçük deformasyonlar için çözümü son derece kolay matris denklemleri elde edilirken,
doğrusal olmayan malzemeler ya da büyük şekil değiştirmeler için denklem takımlarını
yazmak bile çoğu zaman olanaksızdır. SA/TPO yönteminde ise mesela bir çubuğun
enerjisinin doğrusal ya da doğrusal olmayan durumlarda yazılmasının ne kadar az farkı
olduğu açıktır.
SA/TPO’nun başarısındaki ikinci neden ise enküçüklemede son derece verimli olan sezgisel
algoritmaların kullanılmış olmasıdır. Bu algoritmalar özellikle kısıtlamalar olduğu
durumlarda klasik yöntemlere göre çok önemli üstünlükler gösterirler. Buna örnek olarak bir
mesnedin tek yönlü çalışması verilebilir. Klasik yöntemlerde bir mesnedin sadece +y yönünde
çalıştığı, -y yönünde ise etkisiz olduğu gibi bir veri varsa, bunun işleme alınması hiçbir zaman
tek adımda gerçekleştirilemez. Halbuki sezgisel algoritmalarda bu ve bundan çok daha
karmaşık kısıtlamalar son derece kolay bir şekilde, hiçbir zorlukla karşılaşılmadan, dikkate
alınabilir.
Çok çözüm olan durumlarda da klasik yöntemlere göre SA/TPO yönteminin üstünlüğü çok
belirgin nedenlere dayanır. Klasik yöntemlerde, özellikle çatallaşma (bifurcation) sonrası
karşılaşılan ikinci ya da başka çözümlerin eldesi için kolay bir yöntem yoktur. Sezgisel
algoritmaların kullanımında ise global minimumların yanı sıra yerel minimumların bulunması
için pek çok ve kolay yöntem SA/TPO araştırmaları sırasında geliştirilmiş bulunmaktadır.
Bundan sonraki çalışmalarda SA/TPO yöntemi daha genel yapı tiplerine uygulanarak genel
bir yapı analizi sistematiği geliştirilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmada, çift katmanlı uzay kafes sistemlerin lineer olmayan analizi ve optimum tasarımı
konusunda bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çift katmanlı uzay kafes sistemin lineer olmayan
analizi için, sadece “geometrik bakımdan lineer olmayan analiz” etkisi çalışmada göz önüne
alınmıştır. Sistemin tasarımında, SAP2000 paket programının boyutlandırma algoritmasından
yararlanılmıştır. Çift katmanlı uzay kafes sistemlerin geometrik bakımdan lineer olmayan
analizini gerçekleştirmek amacıyla öncelikle, Kaynak [1] ‘ de çözümlenen 56 çubuklu uzay
kafes sistemin SAP2000 programında (P-Delta) ikinci mertebe etkileriyle çözümü yapılmıştır.
Bu çözümde sonuçların doğrulandığı görüldükten sonra, çift katmanlı uzay kafes sistemlerin
geometrik bakımdan lineer olmayan analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzay Kafes Sistemler, SAP2000, Tam Gerilmeli Boyutlandırma
GİRİŞ
Uzay kafes sistemlerin birim elemanı, altı çubuk ve dört düğüm noktasından meydana gelen
bir dörtyüzlüdür. Böyle bir dörtyüzlü her biri aynı düzlem içinde bulunmayan üç çubukla çok
kolay bir şekilde büyütülebilmektedir. Çubukların birleşimi, montajda çeşitli kolaylıklar
sağlayan düğüm noktası elemanları ile yapılmaktadır.
Yapı teknolojilerinde hafif, hızlı ve ekonomik çözümler arayışı uzay kafes sistemlerin
doğmasına neden olmuştur. Bu sistemlerle, yapılarda büyük açıklıkların kolonsuz ve hafif bir
konstrüksiyonla geçilmesi sağlanmakta, bu şekilde yapıların fonksiyonel olarak daha esnek ve
kullanışlı olması mümkün olmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu sistemlerle 100
metreye kadar olan açıklıklar geçilebilmektedir. Bu yapı sistemleriyle kare, dikdörtgen,
poligon ve daire şeklindeki mekanlara uygun örtü biçimleri oluşturulabilmektedir.
Uzay kafes sistemlerin son yıllarda mimarlık ve mühendislik dünyasında oldukça sık
uygulandığı görülmüştür. Sistemi oluşturan çubuklar tek bir düzlemde bulunmadığından,
ayrıca birbirini kesen birden fazla düzlem sebebiyle üçüncü boyutun oluşmasıyla bir kafes
sistem meydana geldiğinden, bu tür sistemler uzay kafes sistemler olarak adlandırılmaktadır.
Uzay kafes sistemler son yıllarda endüstri yapıları, alışveriş merkezleri, okul binaları,
hangarlar, yüzme havuzları, sergi sarayları gibi geniş açıklıkları bulunan hacimleri örtmek
için kullanılmıştır. Statik ve dinamik açıdan uygun çözümler getirildiği takdirde uzay kafes
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sistemlerin kullanıldığı yapılarda daha az çelik malzeme gerekmektedir. Bu da ekonomik
açıdan oldukça iyi bir çözümdür. Ayrıca sistemi oluşturan parçalar fabrikasyon olduğundan,
birçok kez sökülüp takılması, onarım ve montaj işinin kolay olması, uzay kafes sistemlerin
başka olumlu özelliklerindendir.
Boru ve küre elemanlardan oluşan uzay kafes taşıyıcı sistemler tek katlı ve iki katlı (çift
katmanlı) yapılabilmektedir. Statik yönden uzay kafes sistemler yüksek mertebeden
hiperstatik olduğundan, sistem içerisinde yük dağılımı sürekli olmakta ve bu bir avantaj
sağlamaktadır.
Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında çöken, yıkılan uzay kafes sistemlerde önemli dizayn
hataları görülmüştür. Özellikle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bu tür uzay kafes sistemler
üzerinde ciddi olarak durmakta, projeleri yeniden gözden geçirmekte, kış sezonunda kar
yüklemesine karşı önlemler almaktadır. Uygulanan uzay kafes sistemler ise, projelendirilirken
genellikle çift katmanlı olarak dizayn edilmektedir.
Statik yararları açısından, bu sistemler diğer birçok taşıyıcı sistemlere oranla çok daha
hafiftirler. Sabit yüklerin azlığı sadece çatıda değil, alt sistem öğeleri ile temellerde kendini
göstermekte, buna bağlı olarak maliyet önemli ölçüde azalmaktadır. Uzay kafes sistemler,
günümüzde Türkiye’ de büyük açıklıklı sanayi yapılarının örtülmeleri konusunda oldukça
fazla uygulama alanı bulmaktadır [2].
GEOMETRİK BAKIMDAN LİNEER OLMAYAN ANALİZ
Yapıların lineer olmayan analizi, malzeme ve geometrik bakımdan ayrı ayrı veya ikisi bir
arada yani birleşik nonlineerlik şeklinde yapılmaktadır. Bu araştırmada, özellikle çift katmanlı
uzay kafes sistemlerde büyük deplasmanların meydana geleceği ve ikinci mertebe etkilerin
etkin olacağı düşünüldüğünden, “geometrik bakımdan lineer olmayan analiz” etkisi probleme
katılmıştır.
Geometrik bakımdan lineer olmayan analiz, klasik yöntemlerle, aslında lineer-elastik matris
deplasman yönteminin ardışık uygulanmasıyla yapılmaktadır. Lineer olmayan analizin her
adımında sistemin şekil değiştirmiş konumu için;
(1)
olarak yeni bir tanjant rijitlik matrisi kurulmakta, telafi yük vektörü;

(2)
sisteme uygulanarak çubuk kuvvetleri ve düğüm noktası deplasman değerleri ;
(3)
olarak hesaplanmaktadır [3,4]. Ardışık yaklaşım işlemi belirli bir toleransa kadar devam
etmektedir. Görüldüğü gibi bu şekilde ki klasik bir analizde çok uzun işlemler bulunmakta ve
bu işlemler çok büyük zamanlar almaktadır.
Yukarıdaki adımlarla, Şekil-1 de verilen 56 çubuklu uzay kafes sistemin geometrik bakımdan
lineer olmayan analizi, Kaynak [1]‘ de yapılarak Çizelge-1’deki sonuçlar elde edilmiştir.
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Sisteme etki eden yükler, ‘1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ve 15’ numaralı düğüm noktalarında x ekseni
doğrultusunda 10 kip, ‘1, 2, 3 ve 4’ numaralı düğüm noktalarının z ekseni yönünde ise -20
kip uygulanmıştır. Bu örnekte, orijinal çalışmadaki ölçü birimi alınmıştır.

Şekil – 1: 56 Çubuklu Uzay Kafes Sistem
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Çizelge 1: 56 Çubuklu Uzay Kafes Sistemin Deplasmanları
Düğüm

Lineer Analizde

Nonlineer Analizde

Deplasmanlar [in]

Deplasmanlar [in]

No

x

y

z

x

y

z

1

116,80

-14,96

8,00

161,87

-19,47

-1,48

2

116,89

-14,99

-16,64

158,57

-20,90

-37,14

3

117,23

-14,88

8,96

164,09

-19,41

-0,55

4

116,86

-14,90

-14,40

160,23

-20,83

-34,83

5

83,19

-12,81

7,95

111,91

-16,84

2,98

6

82,88

-12,93

-15,44

108,44

-18,31

-30,63

7

82,62

-12,67

10,16

113,30

-16,74

5,99

8

82,76

-12,79

-12,85

110,32

-18,23

-27,33

9

48,56

-8,70

7,90

63,05

-10,26

7,19

10

48,72

-8,53

-12,13

60,94

-11,27

-20,98

11

49,17

-8,53

8,67

65,11

-10,13

7,88

12

48,88

-8,37

-11,30

62,62

-11,23

-20,20

13

19,45

-10,67

3,95

22,88

-13,70

4,55

14

19,16

-10,83

-8,83

21,68

-16,17

-12,93

15

18,84

-10,51

7,17

24,53

-13,64

8,19

16

19,00

-10,67

-5,65

23,72

-16,31

-9,32

Çizelge 1’ den görüleceği gibi, lineer olmayan analizde deplasmanlarda büyük değişimler
meydana gelmektedir.
SAP2000 PROGRAMI İLE GEOMETRİK BAKIMDAN NONLİNEER ANALİZ
Burada tercih edilen SAP2000 paket programının (P-Delta) ikinci mertebe etkileriyle çözümü,
yukarıda belirtilen tüm işlem adımlarını ortadan kaldırmakta ve sistemi kısa sürede çözüme
ulaştırmaktadır. Ayrıca, klasik analizde karşılaşılan “sistem stabilitesinin tehlikede oluşu” ile
ilgili problemlere SAP2000 programında karşılaşılmamıştır.
56 çubuklu uzay kafes sisteminin SAP2000 paket programı ile geometrik bakımdan nonlineer
analizi yapılmış, Çizelge 2’ den görüleceği gibi aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu problemle
ilgili malzeme ve nonlineer analiz parametrelerinin tanımlanması Şekil-2 ve
Şekil-3’te
verilmiştir.
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Çizelge 2: 56 Çubuklu Uzay Kafes Sistemin Deplasmanları (SAP2000)
TABLE: Joint Displacements
Joint OutputCase CaseType
Text
Text
Text
1
yuk1
NonStatic
2
yuk1
NonStatic
3
yuk1
NonStatic
4
yuk1
NonStatic
5
yuk1
NonStatic
6
yuk1
NonStatic
7
yuk1
NonStatic
8
yuk1
NonStatic
9
yuk1
NonStatic
10
yuk1
NonStatic
11
yuk1
NonStatic
12
yuk1
NonStatic
13
yuk1
NonStatic
14
yuk1
NonStatic
15
yuk1
NonStatic
16
yuk1
NonStatic
17
yuk1
NonStatic
18
yuk1
NonStatic
19
yuk1
NonStatic
20
yuk1
NonStatic

StepType
Text
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max

U1
in
161,860926
158,562064
164,081066
160,218827
111,908777
108,436415
113,292332
110,310647
63,045568
60,9344
65,106031
62,612624
22,877722
21,678059
24,532189
23,722483
0
0
0
0

U2
in
-19,472292
-20,895414
-19,412444
-20,829862
-16,83899
-18,304506
-16,73607
-18,226056
-10,254936
-11,272193
-10,126006
-11,225171
-13,69874
-16,170465
-13,635959
-16,31258
0
0
0
0

U3
in
-1,482934
-37,140393
-0,547158
-34,830408
2,983538
-30,63092
5,991222
-27,330134
7,184845
-20,974033
7,8772
-20,202661
4,553382
-12,924311
8,190695
-9,321372
0
0
0
0

Şekil 2: 56 Çubuklu Uzay Kafes Sistemin SAP2000 Programında Malzeme Tanımlaması
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Şekil 3: 56 Çubuklu Uzay Kafes Sistemin SAP2000 Programında Nonlineer Analiz
Parametrelerinin Tanımlanması
Sistemin deforme olmuş şekli ve 1 numaralı düğüm noktası deplasmanları Şekil 4 üzerinde
gösterilmiştir. Bu şekilde, problemin SAP2000 V15.1.0 programında (P-Delta) ikinci mertebe
etkileriyle çözümü gerçekleştirilmiş olur.

Şekil 4: 56 Çubuklu Uzay Kafes Sistemin Deformasyon Şekli ve 1 No’lu Düğüm Noktası
Deplasmanları (SAP2000)
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ÇİFT KATMANLI UZAY KAFES SİSTEMLERİN SAP2000 PROGRAMI İLE
TASARIMI
Yapıların optimizasyonu konusunda yapılan çalışmalarda amaç, verilen sınırlayıcılar altında
minumum ağırlıklı yapının elde edilmesidir. Uzay kafes sistemlerde sınırlayıcı olarak
genellikle deplasman ve gerilmeler kullanılır. Bu sınırlayıcılar altında yapı ağırlığı minimize
edilir. Mühendislikte klasik tasarım yapılırken, bu kısıtlayıcılar göz önüne alınmamakta ve
dolayısıyla hantal, ekonomik olmayan yapılar ortaya çıkmaktadır. Halbuki çelik gibi elastoplastik özelliği ve mekanik özellikleri çok iyi olan bir malzemede optimum tasarım
kaçınılmazdır.
Bu çalışmada optimum tasarım yapmak amacıyla, bilinen klasik optimizasyon teknikleri
kullanılmamıştır. Yani, bir amaç fonksiyonu ve sınırlayıcılar yazılarak optimum tasarım
yapılmamıştır. Bunun yerine SAP2000 paket programında, “tam gerilmeli boyutlandırma”
alternatif bir optimizasyon tekniği olarak sunulmuştur.
SAP2000 paket programında kesit havuzu oluşturularak, bu havuzdan kesitler otomatik olarak
seçilmiş, tam gerilmeli boyutlandırma kriteri (sınırlayıcısı) sağlanmıştır. Aslında SAP2000’
de bu şekilde bir optimizasyon algoritmasını tercih etmek, gerek MAJID [5]’ in çalışmalarına,
gerekse Genetik algoritmalara uygun bir yaklaşımdır.
Burada, makale hacmi gözönünde tutularak sadece, Şekil 5’te görülen çift katmanlı uzay
kafes sistemin SAP2000 programı ile tasarımı yapılmıştır. Kafes sistem dataları
Kaynak [2]’ den alınmıştır.

Şekil 5a: Çift Katmanlı 8071 Çubuklu Uzay Kafes Sistem
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Şekil 5b: Çift Katmanlı 8071 Çubuklu Uzay Kafes Sistemin X-Z Düzlemi

Şekil 5c: Çift Katmanlı 8071 Çubuklu Uzay Kafes Sistemin Y-Z Düzlemi
Sistemde 8071 çubuk ve 1790 düğüm noktası mevcuttur. Uzay kafes sistem alanı yaklaşık
49.4*72.80 = 3596 m2 civarındadır. Projelendirmede uzay kafes sistemin 12 yükleme durumu
ve 28 yükleme kombinezonu ile (zati yüklemeler, kar ve rüzgar yüklemeleri, ısı değişimi,
deprem yüklemesi gibi) analizi ve tasarımı yapılmıştır.
Kesit havuzunda yirmi adet boru kesit tanımlanmış ve çubuklara bu kesitler atanmıştır. Bu
kesitler {A = 4; 4.6; 5.23; 6.5; 7.98; 10.8; 14.41; 15.52; 20.41; 20.55; 25.2; 25.15; 35.41;
53.06; 58.81; 63.4; 70.5; 76.81; 82.5; 93.57} cm2 şeklindedir. Başlangıç kesit alanı olarak bu
havuzdan, Amin = 4 cm2 olarak atanmıştır. Tasarımda, SAP2000 V15.1.0 programının çelik
yapı tasarımındaki EUROCODE 3-1993 Şartnamesi seçilmiştir. Çift katmanlı uzay kafes
sistemin SAP2000 paket programı ile geometrik bakımdan nonlineer analizinde, problemle
ilgili malzeme ve nonlineer analiz parametrelerinin tanımlanması Şekil-6 ve Şekil-7’de
gösterilmiştir.

Şekil 6: Çift Katmanlı Uzay Kafes Sistemin SAP2000 Programında Malzeme Tanımlaması
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Şekil 7: Çift Katmanlı Uzay Kafes Sistemin SAP2000 Programında Nonlineer Analiz
Parametrelerinin Tanımlanması
SAP2000 paket programında, geometrik bakımdan nonlineer analiz tamamlandıktan sonra,
“tam gerilmeli boyutlandırma” tekniğini esas alan ”Start Design/Check of Structure” ile uzay
kafes sistemin optimum tasarımı yapılmıştır.
Tasarımda, büyük deplasmanlara izin verildiğinden, çubuk kuvvetlerinin arttığı, kesit
havuzundaki alanların bazı çubuklarda yetersiz kaldığı, gerilme kapasitesinin aşıldığı
gözlenmiştir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, çift katmanlı uzay kafes sistemlerin analizini ve optimum tasarımını SAP2000
paket programı ile yapabilen bir algoritma geliştirilmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında,
SAP2000 yapı analizi ve tasarımı programının pratik uygulanabilirliğinin olduğu açıkça
görülmektedir. Çift katmanlı uzay kafes sistemin nonlineer davranışında tam gerilmeli
boyutlandırma yapılırken büyük deplasmanlar oluştuğundan, gerilme kapasitesinin aşılması
problemi ortaya çıkmaktadır. Bu problemin daha sonraki çalışmalarda giderilmesi
araştırmacılara önerilmektedir.
[1]
[2]
[3]
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BETONARME BİNALARDA DOLGU DUVARLARIN DEPREM ETKİSİ
ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Kadir Erkan Uysal

Tülay Aksu Özkul

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, 34469, Maslak/İstanbul

ÖZET
Bu çalışmada, betonarme binalarda dolgu duvarların deprem etkisi altındaki yapısal
davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Dolgu duvarların yapının taşıyıcı sistemi üzerindeki
etkileri ve dolgu duvar modelleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmada, altı katlı ve on iki
katlı iki betonarme bina kullanılmıştır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik 2007 ve TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları’ na uygun
olarak her iki bina için taşıyıcı sistemler tasarlanmıştır. Binalar dolgu duvarsız, tuğla dolgu
duvarlı ve gazbeton dolgu duvarlı olarak oluşturulmuştur. Dolgu duvarsız, tuğla dolgu duvarlı
ve gazbeton dolgu duvarlı binaların taşıyıcı sistemlerinin üç boyutlu modelleri SAP2000 yapı
analiz programında oluşturulmuş ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak çözüm
yapılmıştır. Dolgu duvarlar deneysel ve analitik çalışmaların ışığında eşdeğer diyagonal
basınç çubukları olarak modellenmiştir. Çözümleme sonrasında tüm modellerin doğal titreşim
periyotları, taban kesme kuvvetleri, yer değiştirme değerleri, kat rijitlik değerleri, burulma
düzensizliği katsayıları ve etkin göreli kat ötelemesi değerleri elde edilmiştir. Modellerin
analiz sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dolgu duvar etkisi, Dolgu duvarlı çerçeveler, Dolgu duvarlı perde
çerçeveler, Eşdeğer diyagonal basınç çubuğu
ABSTRACT
In this study, investigating structural behavior of infill walls in reinforced concrete buildings
under earthquake effect is aimed. Effects of infill walls on the bearing system of structure and
the modeling of infill walls are investigated in detail. In the study, two reinforced concrete
buildings, six-story and twelve-story, are examined. The bearing frame systems for each
building are designed in accordance with Turkish Earthquake Code 2007 and Turkish
Standards 500. The buildings are constituted without infill walls, with brick infill walls and
with aerated concrete infill walls. Three dimensional models of the bearing frame systems of
the buildings with and without infill walls are constituted in SAP2000 structural analysis
program and analyzed by using Equivalent Seismic Load Method. Infill walls are modeled as
equivalent diagonal pressure bars in the light of experimental and analytical works. After the
analyses the values of free vibration periods, base shear forces, displacements, rigidities of
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tories, torsional irregularity factors and effective relative story drifts of all models are
obtained. The analysis results of the models are compared and commented.
Keywords: Effect of infill wall, Frames with infill walls, Shear wall-frames with infill walls,
Equivalent diagonal pressure bar
1. GİRİŞ
Yapı sistemlerinin tasarımında, yapıya ağırlık dışında herhangi bir katkısının olmadığı
varsayılan dolgu duvar malzemelerinin dayanım ve davranış özellikleri dikkate
alınmamaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen kuramsal ve deneysel çalışmalar bize dolgu
duvarların yapının deprem ve düşey yükler altında rijitlik, taşıma gücü, periyot ve sönüm gibi
dinamik özelliklerine önemli katkıları olduğunu göstermiştir. Söz konusu katkılar dolgu duvar
malzemelerinin dayanımlarının değişken olması ve duvar işçiliğindeki denetimin
güçlüğünden dolayı tasarımlarda göz önüne alınmamaktadır. Son yıllarda bu konuda yoğun
çalışmalar gerçekleştirilse de, teori eksikliği ve hesap karmaşıklığı sebebiyle dolgu duvarlar
yapı standartlarında yapısal eleman olarak görülmemektedir. Ancak betonarme yapıda dolgu
duvarın yapı davranışına olumlu katkı yapacak özelliklerini tanımak ve olumsuz etkilerinden
korunmak amacıyla dolgu duvarların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
gerekmektedir[1].
2. EŞDEĞER SANAL ÇUBUK MODELİ
Dolgu duvarların yatay yükler altındaki davranışı ve taşıyıcı sistemlere olan etkileri birçok
araştırmacı tarafından incelenmiştir. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda çeşitli
modelleme türleri ve formülasyonlar öne sürülmüştür.
Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında dolgu duvarların modellenmesinde, dolgu duvar
özelliklerinin eşdeğer sanal çubukla idealleştirildiği bir makro modelleme kullanılmıştır.
Dolgu duvarlar modellenirken çerçeve sistemine etkisinin doğru bir biçimde yansıtılabilmesi
amacıyla iki temel kabul yapılmaktadır [2]. Birincisi, dolgu duvarı oluşturan tuğla elemanlar
arasında boşluklar olmamalı ve bu elemanlar birbirine harç vasıtasıyla kenetlenmelidir. İkinci
olarak, yük aktarımının tam yapılabilmesi için çerçeve sistem ve dolgu duvar bağlantısı iyi
yapılmalıdır. Çerçeve sistem ve dolgu duvar etkileşiminde, düşük yatay yük seviyelerinde
betonarme çerçeve ve dolgu duvar beraber hareket etmektedirler. Sistemde yatay yer
değiştirmelerin artmasıyla birlikte çerçeve eğilme davranışı göstermeye çalışırken dolgu
duvar bu durumu engelleyen bir davranış sergilemektedir. Çerçeve ve dolgu duvar
birleşiminde artan yükler altında açılmalar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu açılmalar
başlangıçta çekme çaprazındaki karşılıklı iki köşe civarında başlamakta, fakat sonrasında yük
seviyesinin artmasıyla genişlemektedir. Bu şartlar altında dolgu duvarda basınç kuvvetlerinin
etkin olduğu çapraz basınç bölgesinin meydana geldiği görülmektedir [3]. Dolgu duvarlı
çerçeveler için oldukça basit bir hesap tarzı getiren eşdeğer diyagonal basınç çubuğu
yaklaşımında, kat hizalarına etkiyen yatay kuvvetler altındaki dolgunun, kuvvetin etkidiği bu
düğüm noktası ile diyagonaldeki düğüm noktası arasında bir basınç çubuğu şeklinde davranış
gösterdiği kabul edilmektedir [4].
Zarnic tarafından gerçekleştirilen çalışmada dolgu duvarlı çerçeveler L uzunluğunda ve w
genişliğinde bir çubuk olarak modellenmiştir. Yapılan söz konusu modelleme Şekil 1’de
verilmiştir [5].
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Şekil 1 : Dolgu duvarın çözümleme modelinde temsil edilmesi [5].
Şekil 1’de görülen basınç yükü taşıyan bu taralı bölge, dış yükler etkisindeki çerçeve
sistemlerin statik çözümlemesinde bir eşdeğer sanal çubuk ile temsil edilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında dolgu duvarların çerçeve sistemlerin davranışına
etkisi iki ucu mafsallı çapraz eşdeğer sanal çubuk kullanılarak incelenmiştir. Söz konusu bu
modelleme Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2 : Dolgu duvarlı çerçevenin iki ucu mafsallı çapraz eşdeğer sanal çubukla
temsil edilmesi.
Paulay ve Priestley, eşdeğer sanal çubuk uzunluğu olan d parametresini kullanarak eşdeğer
sanal çubuk genişliği olan w için dolgu duvarı temsilen rijit bir değer veren Denklem (1)’ i
önermişlerdir [6].
w  0,25.d

(1)

3. ÖRNEK BETONARME BİNALAR
Çalışmada, iki ayrı binanın çözümlemesi yapılmış ve dolgu duvarların deprem etkisi altında
binanın davranışına katkısı incelenmiştir. Taşıyıcı sistemi çerçevelerden oluşan 6 katlı
betonarme bina A Binası olarak ve taşıyıcı sistemi perde çerçevelerden oluşan 12 katlı
betonarme bina B Binası olarak adlandırılmıştır. A Binası, 1 bodrum kat, 1 zemin kat ve 4
normal kattan; B Binası ise 1 bodrum kat, 1 zemin kat ve 10 normal kattan oluşmaktadır.
Taşıyıcı elemanların ön boyutlandırması yönetmelik ve standartlar çerçevesinde yapılmıştır.
A Binası’nda kolonlar tüm yapı yüksekliği boyunca aynı kesitte devam etmekte olup B
Binası’nda 5. normal kattan itibaren kesit değişimi söz konusudur. B Binası’nda asansör
mevcuttur ve asansör çevresi perde ile çevrilidir. B Binası’nın ayrıca tüm cephe köşe
kısımlarında perdeler bulunmaktadır. A Binası’nda asansör ve herhangi bir perde
bulunmamaktadır. Yapıların bodrum katı rijit perdelerle çevrilidir ve zemin kotu altında
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bulunmaktadır. Yapıların kat yükseklikleri 3 m’dir. Yapılar birinci derece deprem bölgesinde
yer almakta ve üzerindeki bulundukları zemin Z1 yerel zemin sınıfıdır. Yapılarda C30 sınıfı
beton ve S420 sınıfı betonarme çeliği kullanılmıştır. A Binası’nın ön boyutlandırılması
sonrasında zemin ve normal katlarına ait kalıp planı Şekil 3’te verilmiştir. B Binası’nın ön
boyutlandırılması sonrasında zemin, 1, 2, 3 ve 4. normal katına ait kalıp planı ise Şekil 4’te
görülmektedir. B Binası’nın diğer katlarına ait kalıp planı aynı olup sadece kolon boyutları
farklıdır.

Şekil 3 : A Binası zemin ve normal kat kalıp planı.

Şekil 4 : B Binası zemin, 1, 2, 3 ve 4. normal kat kalıp planı.
Yapıların taşıyıcı sistemi üç boyutlu olarak SAP2000 yapı analiz programında modellenmiş
ve depremli durum çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan modellemelerde kolonlar ve
kirişler çubuk eleman, perdeler ise kabuk eleman olarak tanımlanmıştır. Kat döşemesinin rijit
diyafram hareketi yaptığı kabulüyle, kat kütlelerinin kat döşemesi hizasında, binanın kütle
merkezinde toplandığı kabul edilmiştir. Her iki yapı dolgu duvarsız, tuğla dolgu duvarlı ve
gazbeton dolgu duvarlı olarak modellenmiş, her modelin düşey ve yatay yükler altında
çözümü yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Dolgu duvarlı modellerde “iki
ucu mafsallı eşdeğer diyagonal basınç çubuğu” tekniği ele alınmıştır. Analizlerde Eşdeğer
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Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik 2007’de açıklanan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi gereğince çalışma
kapsamında ele alınan binaların SAP2000 modelleri zemin kotu üzerindeki kısım esas
alınarak oluşturulmuştur. Şekil 5’te dolgu duvarsız yapıların, Şekil 6’da ise dolgu duvarlı
yapıların SAP2000 programındaki üç boyutlu modellemeleri görülmektedir.

Şekil 5 : Dolgu duvarsız yapıların SAP2000 programındaki üç boyutlu modellemeleri.

Şekil 6 : Dolgu duvarlı yapıların SAP2000 programındaki üç boyutlu modellemeleri.
Çalışmada tuğla malzemenin birim hacim ağırlığı 8 kN/m3 ve elastisite modülü 3000 MPa,
gazbeton malzemenin birim hacim ağırlığı 4 kN/m3 ve elastisite modülü 1500 MPa olarak
alınmıştır. Çözümleme sonrasında her iki bina için dolgu duvarlı ve dolgu duvarsız modellere
ait doğal titreşim periyotları, taban kesme kuvvetleri, yer değiştirme değerleri, kat rijitlik
değerleri, burulma düzensizliği katsayıları ve etkin göreli kat ötelemesi değerleri elde
edilmiştir.
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4. ANALİZ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Binaların gerçekleştirilen analizleri sonucunda elde edilen değerlerinden bazılarının
karşılaştırma grafikleri aşağıda verilmiştir.

Şekil 7 : A Binası ve B Binası modellerinin bina ağırlıkları.

Şekil 8 : A Binası modellerinin kısa doğrultudaki periyotları.
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Şekil 9 : B Binası modellerinin kısa doğrultudaki periyotları.

Şekil 10 : A Binası modellerinin uzun doğrultudaki periyotları.
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Şekil 11 : B Binası modellerinin uzun doğrultudaki periyotları.

Şekil 12 : A Binası modellerinin uzun doğrultudaki taban kesme kuvvetleri.
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Şekil 13 : B Binası modellerinin uzun doğrultudaki taban kesme kuvvetleri.

Şekil 14 : A Binası modellerinin kısa doğrultudaki taban kesme kuvvetleri.
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Şekil 15 : B Binası modellerinin kısa doğrultudaki taban kesme kuvvetleri.

Şekil 16 : A Binası modellerinin uzun doğrultudaki maksimum yer değiştirmeleri.
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Şekil 17 : B Binası modellerinin uzun doğrultudaki maksimum yer değiştirmeleri.
5. SONUÇLAR
Betonarme binalarda dolgu duvarların deprem etkisi altındaki davranışının incelenmesini esas
alan bu çalışmada göz önüne alınan bina tipleri için ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir.
-Bina ağırlıkları: Dolgu duvarların modellere yansıtılması ile beklenildiği üzere bina
ağırlıklarında artış görülmüştür. Her iki dolgu duvar tipi için bina ağırlığındaki artış A
Binası’nda B Binası’na göre daha fazla olmuştur. Bina ağırlığındaki artışın her iki bina için
tuğla dolgu duvar kullanılması durumunda gazbeton kullanılması durumuna göre daha fazla
olduğu da gözlenmiştir.
-Periyotlar: Dolgu duvarların modellere yansıtılması ile periyotlarda azalmalar görülmüştür.
Her iki dolgu duvar tipi ve her iki doğrultu için periyottaki azalış A Binası’ nda B Binası’na
göre daha fazla olmuştur. Tuğla dolgu duvar ve gazbeton dolgu duvar tipi için periyottaki
azalış A Binası’nın kısa ve uzun doğrultusunda yaklaşık olarak aynı iken, B Binası’nın uzun
doğrultusunda kısa doğrultusuna göre daha fazla olmuştur. Ayrıca periyottaki azalışın tuğla
dolgu duvar kullanılması durumunda daha fazla olduğu görülmüştür. Genel olarak, dolgu
duvarların modellere yansıtılması ile rijitliklerdeki artışların bina ağırlıklarındaki artışlara
oranla daha fazla olmasından dolayı periyotlarda azalmalar görüldüğü ifade edilebilmektedir.
-Taban kesme kuvvetleri: Dolgu duvarların modellere yansıtılması ile taban kesme
kuvvetlerinde artışlar görülmüştür. Her iki dolgu duvar tipi ve her iki doğrultu için taban
kesme kuvvetindeki artış genel olarak A Binası’nda B Binası’na göre daha fazla olmuştur.
Ayrıca taban kesme kuvvetindeki artışın tuğla dolgu duvar kullanılması durumunda daha fazla
olduğu gözlenmiştir. Taban kesme kuvvetindeki artış A Binası’nın kısa doğrultusunda uzun
doğrultusuna göre daha fazla iken, B Binası’nın uzun doğrultusunda kısa doğrultusuna göre
daha fazla olmuştur.
-Maksimum yer değiştirmeler: Dolgu duvarların modellere yansıtılması ile maksimum yer
değiştirmelerde azalışlar görülmüştür. Her iki dolgu duvar tipi ve her iki doğrultu için
maksimum yer değiştirmedeki azalış A Binası’nda B Binası’na göre daha fazla olmuştur.
Ayrıca maksimum yer değiştirmedeki azalma miktarının tuğla dolgu duvar kullanılması
durumunda daha fazla olduğu görülmüştür. Tüm modeller için maksimum yer değiştirmedeki
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azalma miktarı A Binası’nın kısa ve uzun doğrultusunda yaklaşık olarak aynı iken, B
Binası’nın uzun doğrultusunda kısa doğrultusuna göre daha fazla olmuştur.
-Kat rijitlikleri: Dolgu duvarların modellere yansıtılması ile kat rijitliklerinde artışlar
görülmüştür. Her iki dolgu duvar tipi ve her iki doğrultu için kat rijitliğindeki ortalama artış A
Binası’nda B Binası’na göre daha fazla olmuştur. Ayrıca kat rijitliğindeki ortalama artışın
tuğla dolgu duvar kullanılması durumunda daha fazla olduğu görülmüştür. Kat rijitliğindeki
ortalama artış A Binası’nın kısa ve uzun doğrultusunda yaklaşık olarak aynı iken, B
Binası’nın uzun doğrultusunda kısa doğrultusuna göre daha fazla olmuştur.
Çalışma kapsamında ele alınan binalara ait farklı modellerin analiz sonuçlarının
karşılaştırılması bize dolgu duvarların, taşıyıcı sistemlerin deprem davranışlarını büyük
oranda değiştirebildiğini göstermektedir.
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PİEZOELEKTRİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ PLAK-KİRİŞİN EĞİLMESİ
DURUMUNDA YAPIDA OLUŞAN GERİLME DURUMUNA ELEKTRİKSEL
VE MEKANİKSEL ALANIN KARŞILIKLI ETKİSİNİN FEM İLE
İNCELENMESİ
N. Yahnioğlu ve N.E. Danabaş
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, 34220 Davutpaşa, İstanbul

ABSTRACT
In this study, the coupling effects between the electrical and mechanical fields on the
distributions of an electrical potential and stresses in the considered plate made from
piezoelectric materials, under given boundary and loading conditions, is investigated
separately for plane-stress and plane-strain states. Suppose that considered plate-strip is
simply supported and rigidly supported at its two parallel grounded ends and also assumed
that no mechanical loads (uniformly distributed mechanical loads) act at
the lower (upper) free face-plane and moreover, all the ends' planes of the plate are
unelectroded with vanishing normal electric displacement and free of electrical charge. The
mathematical modeling of the boundary value problem is made in the framework of the exact
equations and relation of electro-elasticity and solution to this problem is obtained
numerically by helping the finite element method. For the numerical investigations, coupling
effects between the electrical and mechanical fields, various mechanical and materials
constants on the stress-strain state occurred by considered boundary and load conditions are
analyzed within the plane-strain and plane-stress state.
ÖZET
Bu çalışmada, piezoelektrik malzemeden yapılmış şerit-plağın, ele alınan sınır ve yükleme
koşulları altında yapısında oluşan elektrik potansiyel ve gerilme yayılımı ile belirtilen bu
büyüklüklerin yapı içerisindeki yayılımına elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı etkisi
düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme durumları için ayrı ayrı incelenmiştir. Ele alınan
şerit-plağın karşılıklı iki kenarından basit ve rijid mesnetli ve topraklanmış, serbest alt (üst)
yüzeyinden mekanik kuvvetin etki etmediği (düzgün yayılı basınç yükünün etki ettiği) ve bu
yüzeylerde elektrik yükün etki etmediği ve elektriksel geçirgenliğin olmadığı kabul
edilmektedir. Ele alınan sınırdeğer probleminin matematiksel modeli lineer elektro-elastisite
teorisi kesin alan denklemleri çerçevesinde yapılmış, çözümü sonlu elemanlar yöntemi
yardımıyla sayısal olarak elde edilmiştir. Sayısal incelemelerde, ele alınan sınır koşulları ve
yükleme durumu için yapıda oluşan gerilme - şekil değiştirme durumuna, düzlem şekil
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değiştirme ve düzlem gerilme çerçevesinde, elektriksel ve mekaniksel alanların karşılıklı
etkisi ile çeşitli malzeme ve geometrik parametrelerin etkileri incelenmiştir.
1.GİRİŞ
Piezoelektrik malzemeler elektro-elastik malzemelerdir. Yani, mekanik yük etkisinde
yapısında kutuplanma oluşabilen ve tersine elektrik alan içerisine konulduğunda geometrik
formunda değişim olabilen yani, yapısında mekanik yerdeğiştirme oluşabilen malzemelerdir.
Dolayısıyla, elektriksel alan ve mekaniksel alanın karşılıklı etkisinden söz edilmektedir. İşte
bu karşılıklı etkinin lineer olduğu malzemelere genel olarak piezoelektrik malzemeler adı
verilmektedir [1,2,3,4]. Bu malzemeler laboratuar ortamında yapay şekilde oluşturulabildiği
gibi doğada da bulunabilmektedir. Piezoelektrik özellik ilk defa 1880’li yıllarda Curie
kardeşler tarafından keşfedilmiştir.
Bu malzemeler pek çok yapı elemanında kullanılmaktadır. Örneğin elektrik enerjisini
mekanik enerjisine (veya tersine) dönüştüren transistörlerde (transducers), frekans
kontrolünde veya telekomünikasyonda kullanılan ses yansıtıcılarında (resonators), hassas
zaman ve ses senkronizasyon ayarlayıcılarda, sıcaklık veya basınç değişimlerinin belirlenmesi
gibi pek çok aygıtlarda (elektro-mekanik araç- gereçlerde) kullanılmaktadır. Ayrıca önemli bir
kullanım alanı da enerji hasadı (energy harvesting)’dır. Örneğin, gerçekleşen mekanik hareket
esnasında, elektrik enerjisinin elde edilmesi verilebilir.
Elektro-mekanik aygıtlar incelendiğinde bu aygıtlardaki piezoelektrik malzemelerden
yapılmış kısımların plak-şerit formunda olduğu görülür. Dolayısıyla, farklı mesnet ve
yükleme koşulları altında piezoelektrik malzemeden yapılmış plak-şerit’lerde oluşan
yerdeğiştirme ve gerilme yayılımları ile bu yayılımlara elektriksel ve mekaniksel alanın
karşılıklı etkisinin öğrenilmesi önem taşımaktadır.
Bu alanda ilk teorik çalışmalar Tiersten [5] tarafından yapılmıştır. Daha sonraları bu
malzemelerden yapılmış yapı elemanlarının statiğine ve dinamiğine ait pek çok iki ve üç
boyutlu problemler teorik ve deneysel olarak çalışılmış ve halen yoğun şekilde çalışılmaktadır
[6,7]. Bu çalışmalar incelendiğinde, yapı elemanının bir doğrultuda uzunluğu sonsuz
olduğunda analitik çözümler yapılabilmekle beraber [6], sonlu boyutlu yapı elemanları için
sonlu elemanlar gibi sayısal çözüm metotları kullanılmaktadır [7]. Fakat bu çalışmaların pek
çoğunda yaklaşık plak teorileri ile matematik modelleme yapıldığı görülür.
Bu çalışmada, mekanik yükleme altında piezoelektrik malzemeden yapılmış plak-şeritin bazı
mesnet koşulları ile düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme durumları için ayrı ayrı ele
alınan problemlerin, matematiksel modellemesi elektro-elastisite teorisinin kesin denklemleri
çerçevesinde yapılmış ve sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak çözülmüştür. Ele
alınan sınırdeğer problemleri çerçevesinde yapıda oluşan gerilme yayılımı ve elektriksel
potansiyelin dağılımları ile bu dağılımlara çeşitli geometrik ve malzeme parametreleri ile
elektriksel - mekaniksel alanın karşılıklı etkisi incelenmiştir.
2.PROBLEMİN MATEMATİKSEL MODELİ
Ele alınan şerit-plağın geometrisi ve yükleme durumu Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre, sınır
değer problemine ait çözüm bölgesi “Ω”; “ℓ” uzunluğunda, “h” kalınlığında dikdörtgen bir
bölgeyi temsil etmektedir. Ayrıca “q” yapı elemanının üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı
mekanik yükün yoğunluğunu göstermektedir.
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Şekil 1. Ele alınan çözüm bölgesi ve yükleme durumu
Bu bölgede sağlanan alan denklemleri, bünye denklemleri ve sınır koşullarını temsil eden
denklemler Lagrange koordinatları yardımıyla aşağıda verilmiştir:
Alan Denklemleri

11 12

0 ,
x1
x2

12  22

0,
x1
x2

D1 D2

0
x1 x2

(1)

(i, j  1, 2; k , l  1, 2)

(2)

( k  1, 2)

(3)

Bünye Denklemleri

 ij  Cijkl  kl  ekij Ek
Ek  


xk

, D j  e jkl  kl   jk Ek

1  u u 
,  kl   k  l 
2  xl xk 

dir.
(1) - (3) denklemlerinde “  ij ” gerilme tansörü bileşenlerini, " Di ” elektriksel yer
değiştirmenin bileşenlerini “ Cijkl ” malzemeye ait elastik sabitleri, “  kl ” şekil değiştirme
tansörü bileşenlerini,

“ ekij ” malzemeye ait piezoelektrik sabitleri, “ Ek ” elektriksel alan

vektörü bileşenlerini, “  jk ”dielektrik sabitleri, “  ” elektrik potansiyeli ve “ uk (veya ul )”
mekanik yer değiştirmeyi göstermektedir.
Ele alınan sınır koşulları ve yükleme durumu için,
Problem 1.
u2


x2

x1  0;

x2 0;h

0 , 

x1  0;

 0 ,  i2

 0 ,  11 x 0;  0 ,
1

x2  0

 0 ,  i 2 x  h  q 2i
2

(4)

Problem 2.
u1 x

1  0;

 u2

x1  0;

0 , 

x1 0;

 0,
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x2

x2 0;h

 0 ,  i2

x2  0

 0 ,  i 2 x  h  q 2i
2

(5)

dir. Buna göre (1) - (4) denklem takımı karşılıklı iki kenarından basit mesnetli plak-şerite
(Problem 1); (1) - (3), (5) denklem takımı karşılıklı iki kenarından rijid mesnetli plak-şerite
(Problem 2) ait bir sınırdeğer problemini temsil etmektedir.
Ele alınan yapı elemanı piezoelektrik malzemeden yapılmış olduğu için dış yükleme
altında kutuplanma özelliğine sahiptir. Bu açıdan incelemelerde Ox1 ve Ox2 eksenleri ayrı
ayrı kutuplanma ekseni seçilerek sayısal hesaplamalar yapılmıştır. Örneğin kutuplanma ekseni
Ox2 seçilirse (2)’de verilen bünye denklemleri

0
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 33  C12 C13 C11
0
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0
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0   E1 
 
0   E2 
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(6)

şeklinde matris olarak verilebilir [3]. Belirtelim ki (6)’da, yazım basitliği açısından (2)’deki
Cijkl için ij; kl  11, 22,33, 23,13 ve 12 sayısal değerler sırasıyla Cnm için n;m=1,2,3,4,5 ve 6
sayısal değerleri ile yer değiştirilmiştir. Aynı şekilde ekij için k=1,2,3 ve ij ikilisinin değerleri
yukarıda verildiği gibi kullanılmıştır. Kutuplanma ekseni değiştirildiğinde (6) matrisi yeniden
düzenlenecektir.
Buna göre, ele alınan (1) - (4) (Problem 1) ve (1) - (3), (5) (Problem 2) sınır değer problemleri
sırasıyla karşılıklı iki kenarından basit mesnetli ve rijid mesnetli piezoelektrik malzemeden
yapılmış plak-kirişin üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı yük etkisinde eğilmesi
problemini temsil etmektedir. Ele alınan bu problemler düzlem gerilme (DG) ve düzlem
şekildeğiştirme (DŞ) varsayımları altında matematiksel modellenerek, çözümü sayısal olarak
sonlu elemanlar yöntemi ile yapılmıştır.
3.PROBLEMİN SONLU ELEMANLAR MODELLEMESİ

Yukarıda matematiksel modeli verilen Problem 1 ve Problem 2’ye ait sonlu elemanlar
modellemesi, yerdeğiştirme esaslı sonlu elemanlar yardımıyla yapılacaktır. Yani nodlarda
bilinmeyen olarak sadece Ox1 ve Ox2 doğrultusundaki yerdeğiştirmeler sırasıyla u1 ve u2
ile elektrik potansiyel  seçilecektir. Sonlu elemanlar modellemesi için aşağıda verilen
fonksiyonel kullanılmıştır [3].

1
1

 (u1, u2 , )    CK L uK , u L,  eKL ,K uL,  KL , K ,L d 
2
2
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  ij n jui dS  
S

D j n j j dS .

(7)

SD

(7)’de bilinen notasyonlar kullanılmıştır ayrıca, “ S ” mekanik yüklerin verildiği sınırı, “ S D ”
elektriksel yükün verildiği sınırları göstermektedir. Ele alınan incelemelerde elektriksel yük
göz önüne alınmadığı için sayısal hesaplamalarda “ S D ” sınırı üzerindeki integral terimi
dikkate alınmamıştır.
Ele alınan çözüm bölgesi düzgün dikdörtgen bölge olduğundan, çözüm bölgesinin
ayrıklaştırmasında standart dikdörtgen sonlu elemanlar kullanılmıştır. Buna göre her sonlu
elemanda aranan büyüklükler, nodlarda aranan uygun değerler ile aynı noda tanımlı şekil
fonksiyonları ( Ni ) yardımıyla

u (e) 
 u1i 
 1  n
 (e) 
 
u2    Ni u2i  , e=1,2,..,M, i=1,2,..N
 (e)  i 1   
 i
 



(8)

polinom şeklinde tanımlanır [8]. (8)’de M toplam sonlu eleman sayısını, N sonlu elemandaki
nod sayısını göstermektedir. (8) ifadesi (7) fonksiyonelinde yerine yazılır ve Ritz tekniği
yardımıyla her sonlu eleman için
K (e) a (e)  F (e)

(9)

cebirsel denklem sistemi elde edilir [8]. Burada K (e) rijidlik matrisi, a (e) nodlarda
bilinmeyenleri içeren vektör ve F (e) sağ taraf vektörüdür. Her sonlu eleman için elde edilen
(9) denklem sistemi uygun şekilde birleştirilerek bütün bölgeye ait cebirsel denklem sistemi
elde edilir. Basit satır-sütun işlemleri ile sınır koşullarının sisteme dahil edilmesiyle elde
edilen indirgenmiş sistemin çözümü, nodlarda aranan büyüklükleri verir. Daha sonra nodlarda
belirlenen sayısal büyüklükler kullanılarak (8), (2) ve (3) yardımıyla çözüm bölgesinde
gerilme ve elektriksel alan dağılımları elde edilir.
4.SAYISAL SONUÇLAR

Verilen sınır değer problemlerinin, sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü için tarafımızdan
oluşturulan algoritma ve programların doğruluğunu test edebilmek için bu algoritma ve
programlar yardımıyla elde edilen sayısal sonuçlar literatürde mevcut uygun durumdaki
sayısal sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Örneğin, Şekil 2 ve Şekil 3’de düzlem şekil değiştirme
durumunda izotrop malzemeden yapılmış karşılıklı iki kenarından basit mesnetli plak-şeritin
üst yüzeyinden etki eden düzgün yayılı yük etkisinde eğilmesi durumunda (Problem 1) elde
edilen sayısal sonuçlar ile uygun durumda [9] kaynağında verilen sayısal sonuçların büyük
hassasiyetle üst üste düştüğü tespit edilmiştir. Not edelim ki, Şekil 2 ve Şekil 3’de gerilme
grafikleri sonlu elemanların geometrik orta noktasındaki değerler yardımıyla kurumuştur.
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Şekil 3 σ22 gerilmesinin x2 = h kesitinde
x1/ℓ’ye göre yayılımı

Şekil 2 σ22 gerilmesinin x2 = h/2 kesitinde
x1/ℓ’ye göre yayılımı

Bu çalışmada, ele alınan yapı elemanının PZT-5H piezoelektrik malzemesinden yapıldığı
kabul edilmiştir. Bu malzemeye ait malzeme sabitleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 PZT-5H piezoelektrik malzeme sabitleri [3]

Malzeme c11

c12

c13

c33

c44

c66

e31

e33

e15

PZT-5H 12.6

7.91

8.39

11.7

2.30

2.35

-6.5

23.3

17

x1010 N/m2

C/m2

1.505 1.302
x10-8 C/Vm

Bu kısımdan sonra verilen şekillerde Şekil numarası çift olan şekiller (tek olan şekiller)
Problem 1 (Problem 2) ve farklı polarizasyon doğrultuları (Ox1- ve Ox2-doğrultusunda) için
elde edilen sayısal sonuçları göstermektedir. Sayısal hesaplamalar Ox1 doğrultusunda X=80
ve Ox2 doğrultusunda Y=12 sonlu eleman (dört düğüm noktalı (nodlu) standart sonlu eleman)
olmak üzere toplam X  Y=960 adet sonlu eleman için elde edilmiştir.
Şekil 4 ve Şekil 5’de verilen grafiklerde farklı mesnet koşullarının ve kutuplanma
doğrultusunun, e15 C44 elektrik potansiyelinin yayılımına etkisi verilmektedir. Buna göre,
Ox1 kutuplanma ekseni olduğunda mesnet tipi sayısal sonuçları nicel olarak az etkilenmekle
birlikte, kutuplanma ekseni Ox2 için elektrik potansiyelin yayılımı hem nicel hem de nitel
olarak çok etkilenmektedir.
Şekil 6 ve Şekil 7’de verilen grafiklerde Problem 1 ve Problem 2 için 11 C44 gerilme
yayılımı benzer olmakla beraber, Problem 1 için elde dilen sayısal değerlerin hepsi negatif
bölgededir.
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Şekil 4 Ox1 ve Ox2 yönündeki polarizasyonun
e15 C44 elektrik potansiyelin dağılımına
etkisi (DŞ, Problem 1)

Şekil 6 11 c44 gerilmesinin x2 = h kesitinde
x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij parametresinin
etkisi (DŞ, Problem 1)

Şekil 5 Ox1 ve Ox2 yönündeki polarizasyonun
e15 C44 elektrik potansiyelin dağılımına
etkisi (DŞ, Problem 2)

Şekil 7 11 c44 gerilmesinin x2 = h kesitinde
x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij parametresinin
etkisi (DŞ, Problem 2)

Şekil 10 – Şekil 15 grafiklerinde çift numaralı şekiller Problem 1, tek numaralı şekiller Problem
2 için ekij 0, Ox2 kutuplanma ekseni ile düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve düzlem gerilme (DG)
durumları için elde edilen sayısal sonuçlar verilmiştir. Şekil 10 ve Şekil 11’de verilen grafiklerde
e15 C44 yayılımına düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve düzlem gerilme (DG) varsayımlarının
etkisi Ox2 kutuplanma ekseni için verilmiştir. Şekilde verilen grafiklerden mesnet noktalarından
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yeterince uzaklaşıldığında ( 0.20  x1   0.80 ) DŞ ve DG çerçevesinde alınan sayısal değerler
“simetriktir” denebilir.

Şekil 8  22 C44 gerilmesinin x2 = h/2
kesitinde x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij
parametresinin etkisi (DŞ, Problem 1)

Şekil 9  22 C44 gerilmesinin x2 = h/2
kesitinde x1/ℓ’ye göre yayılımına ekij
parametresinin etkisi (DŞ, Problem 2)

Şekil 10 Ox2 kutuplanma ekseni olduğunda DŞ Şekil 11 Ox2 kutuplanma ekseni olduğunda DŞ
ve DG durumlarının e15 C44 elektrik
ve DG durumlarının e15 C44 elektrik
potansiyelinin dağılımına etkisi (Problem 1)
potansiyelinin dağılımına etkisi (Problem 2)

Ancak Problem 2 için elde edilen e15 C44 değerleri mutlak değerce Problem 1 için elde
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edilen değerlerden önemli ölçüde büyüktür. Şekil 12 ve Şekil 13’de 11 C44 gerilmesinin
x1/ℓ’ye göre yayılımına düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve düzlem gerilme (DG) durumlarının
etkisi, x2=h, ekij 0 ve Ox2 kutuplanma ekseni için verilmiştir. Şekilde verilen grafiklerden DG
için elde edilen 11 C44 gerilme değerlerinin mutlak değerce, DŞ için elde edilen uygun
gerilme değerlerinden her zaman büyük olduğu görülmektedir.

Şekil 12 11 C44 gerilmesinin x1/ℓ’ye göre
yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi
(x2=h, ekij 0, Ox2 kutuplanma ekseni,
Problem 1)

Şekil 13 11 C44 gerilmesinin x1/ℓ’ye göre
yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi
(x2=h, ekij 0, Ox2 kutuplanma ekseni,
Problem 2)

Şekil 14  22 C44 gerilmesinin x1/ℓ’ye göre
yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi
(x2=h, ekij 0, Ox2 kutuplanma ekseni,
Problem 1)

Şekil 15  22 C44 gerilmesinin x1/ℓ’ye göre
yayılımına DŞ ve DG durumlarının etkisi
(x2=h, ekij 0, Ox2 kutuplanma ekseni,
Problem 2)
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Şekil 14 ve Şekil 15’de  22 C44 gerilmesinin x1/ℓ’ye göre yayılımına DŞ ve DG
durumlarının etkisi, x2=h, ekij 0 ve Ox2 kutuplanma ekseni için verilmiştir. Her iki problem
için DG durumunda elde edilen  22 C44 gerilme grafikleri, sınır etkilerinden uzaklaştıkça sabit
yayılım göstermekle beraber, DŞ durumunda elde edilen  22 C44 yayılımı Problem 1 ve
Problem 2 için birbirinden çok faklıdır.
Belirtelim ki, ele alınan çalışmada DŞ ve DG ile Problem 1 ve Problem 2 için elde edilen 12
gerilmesine ait sayısal sonuçlar burada verilmemiştir. Elde edilen sayısal sonuçlardan 12 için
belirtilen varsayımların ve sınır koşullarının etkisinin çok az olduğu söylenebilir.
5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada piezoelektrik malzemeden yapılmış plak-şerit formundaki yapı
elemanlarının farklı mesnet koşulları, düzlem şekil değiştirme-düzlem gerilme varsayımları
ile piezoelektrik sabitin, ele alınan yükleme altında yapıda oluşan gerilme ve elektrik
potansiyel yayılıma etkileri örnek problemler çerçevesinde incelenmiştir. Ele alınan
problemlerin matematiksel modeli lineer elektro-elastisite teorisi kesin alan denklemleri
çerçevesinde yapılmış, çözümü sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla sayısal olarak elde
edilmiştir. Sayısal incelemeler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
1.
Yapı elemanı malzemesinin piezoelektrik olması durumunda verilen yükleme altında
yapıda oluşan gerilme değerleri, bu yapı elemanı malzemesinin piezoelektrik olmadığı uygun
durumda elde edilen sayısal değerlere göre mutlak değerce daha küçüktür,
2.
Mesnetten uzaklaştıkça Problem 1 için elde edilen gerilme değerleri, Problem 2 için
elde edilen gerilme değerlerinden her zaman büyüktür,

 elektrik potansiyelin yayılımı sınır koşullarından ve kutuplanma ekseninden
3.
etkilenmektedir. Yüklemeye paralel doğrultuda kutuplanma ekseni seçilmesi ( Ox2 ) ,
yüklemeye dik doğrultuda kutuplanma ekseni ( Ox1 ) seçilmesine göre  değerlerini önemli
ölçüde düşürmektedir,
Mesnet noktalarından yeterince uzaklaşıldığında düzlem şekil değiştirme (DŞ) ve
4.
düzlem gerilme (DG) çerçevesinde elde edilen  ’nin sayısal değerleri “simetriktir” denebilir.
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ABSTRACT
One of the most important characteristics of a structure which is in earthquake regions is its
ductility. A better ductile behavior can be achieved by constructing these structures with
elements which have high energy absorption capacities during moderate and strong
earthquakes. For reinforced concrete structures the deformation capability and strength of
structural steel as reinforcement has an important contribution on the entire behavior of the
reinforced concrete member. In this study, use of a type of steel as reinforcement in reinforced
concrete members which features high deformability capacity and high yielding
strength(≈540 MPa), is analyzed analytically. These studies contain section analysis for
reinforced concrete members with high strength and BCIII steel generally used in building
industry of Turkey. All the analytical studies are carried out with a software called COLA
(Reinforced Concrete Column Analysis). It has been found that reinforced concrete columns
reinforced with high strength steel reached bigger moment and lateral load carrying capacities
in comparison with the ones which are reinforced with BCIII.
ÖZET
Bu çalışmada yüksek dayanım ve şekildeğiştirme özellikli çeliklerin betonarme kolon
kesitinde donatı olarak kullanımı analitik olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında analitik
olarak, yüksek dayanım ve süneklik özelliklerine sahip olan, “YSÇ” adı verilmiş betonarme
çeliği kullanılarak analitik olarak tanımlanan betonarme kolonların, davranışı, ülkemizin
inşaat mühendisliği yapılarında yaygın olarak kullanılan BÇIIIa betonarme çeliği ile üretilmiş
elemanlar ile karşılaştırılmıştır. 1/3 ölçekli betonarme kolonların YSÇ ve BÇIIIa çelikleri ile
üretilmiş olan kuramsal modelleri, COLA (Reinforced Concrete Column Analysis)
programına tanımlanarak, bu program yardımıyla kesitlerin moment-eğrilik, yatay yük
yerdeğiştirme ve enerji tüketme davranışları incelenmiş ve 2 farklı tip çeliğin kullanım
durumunun, kesit davranışına etkileri karşılaştırılmıştır. Özellikle, “YSÇ” ile üretilen
betonarme kolonlarda dayanım ve süneklik özellikleri ile birlikte, deprem performansı
açısından önemli olan enerji tüketim kapasitesinin irdelenmesi amaçlanmış, analizler
sonucunda YSÇ ve BÇIII çeliklerini içeren betonarme elemanlar, bu parametreler gözönünde
bulundurularak karşılaştırılmıştır.
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1. GİRİŞ
Ülkemiz bir deprem ülkesi olduğu için yapılarımızı depreme dayanıklı olarak üretmek inşaat
mühendislerinin en önemli amaçlarından biridir. Yapılarımızda istenilen davranış şekli
yapının sünek davranması, yani deprem sırasında ortaya çıkacak olan enerjisinin büyük
kısmını dayanım kaybı olmaksızın büyük şekildeğiştirmeler yaparak harcamasıdır. Betonarme
yapıları oluşturan tekil elemanların sünek davranması istenilen davranış biçimidir. Yüksek
dayanım ve süneklik özelliklerine sahip “YSÇ” çeliğinin betonarme elemanlarda kullanılması
durumunda, elemanların süneklik, dayanım özellikleri üzerinde yapacağı etkiler önemli bir
araştırma konusudur. Yüksek dayanımlı çeliklerin yapısal elemanlarda kullanımı ile ilgili
literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Yeni Zelanda’da bulunan betonarme yapıların aşırı yüklemelerde inelastik şekildeğiştirmeler
yapacak şekilde tasarlandıkları bir çalışmada belirtilmiştir [1]. Bu çalışmada ayrıca düşük
süneklik düzeyi esas alınarak tasarlanan yapıların bile aşırı yükleme durumunda, kirişlerin ve
kolonların alt uçlarında plastik mafsal oluşacak biçimde tasarlanmaları ve tüm plastik mafsal
bölgelerinin, büyük dayanım kaybı yaşamadan büyük inelastik şekildeğiştirmelere maruz
kalabilecek şekilde olmaları gerektiği anlatılmıştır. Betonarme köprülerin yüksek
performanslı çelik donatılar ile üretildiği durumların incelendiği bir çalışmada, yürürlükte
olan standartların akma noktası belirli çelikler için geçerli olduğu belirtilmiş, betonarme
elemanlarda yüksek dayanımlı çelik kullanımı için tereddütler olduğunu, akma noktası belirli
olmayan yüksek dayanımlı çelikler için standartların yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade
edilmiştir [2]. Gerçek ölçekli kirişlerin deneysel olarak incelendiği bir çalışmada, farklı donatı
oranları için yüksek dayanımlı çelik kullanımında, tüm hallerde sünek eğilme göçme modu
tespit edilmiştir [3]. Ayrıca çatlaklardan sonra kirişlerin eğilme rijitliğinin düştüğünü ve bu
düşüşün düşük donatı oranına sahip kirişler için daha belirgin olduğu açıklanmıştır. Yüksek
akma dayanımlı (827 MPa) ve 420 MPa akma dayanımlı çelikler ile üretilmiş betonarme kısa
kolonların deneysel olarak incelendiği bir çalışmada [4] , kolonlarda %2 lik boyuna donatı
oranı kullanılmıştır. 420 MPa akma dayanımına sahip çelikler ile üretilmiş bu kolonlarda,
göçme boyuna donatının akmasından dolayı gerçekleşirken, yüksek dayanımlı çelikler ile
üretilmiş kolonlarda göçme, boyuna donatı akmaya erişmeden, betonun ezilmesi ile
gerçekleşmiştir. 420 MPa akma dayanımına sahip çelikler ile, 700 MPa’ın üzerinde akma
dayanımına sahip çelikler ile üretilmiş tekil kiriş elemanların davranışı bir çalışmada
karşılaştırılmıştır [5]. Bu çalışmada yüksek akma dayanımına sahip çelikler ile üretilmiş kiriş
elemanların en büyük dayanımının çok daha yüksek olduğu ve daha sünek bir eğilme göçmesi
moduna sahip oldukları belirtilmiştir. 500 MPa akma dayanımına sahip donatı çeliklerinin
boyuna donatı olarak kullanıldığı betonarme elemanların, en büyük dayanımının akma
dayanımına oranı olarak tanımladığı dayanım fazlası kuramsal olarak incelenmiş, elde edilen
sonuçlar bir araştırmada sunulmuştur [6] . Dört adet kolon kiriş birleşim bölgesi numunesinin
benzeşik dinamik deney tekniği kullanarak incelendiği bir çalışmada kiriş donatısı olarak 500
MPa akma dayanımlı deprem çeliği kullanılmıştır [7]. Deneysel çalışmalar sonucunda,
numunelerin rijitliğinin 300 MPa veya 430 MPa akma dayanımına sahip çeliklerin
kullanıldığı durumlara göre daha küçük olduğu tespit edilmiştir. 500 MPa akma dayanımlı
donatı çeliğinin yaratabileceği potansiyel problemlerden bahsedilen bir araştırmada, en
önemli problem olarak düşük miktarda boyuna donatı kullanılacağı için 300 ve 430 MPa
akma dayanımlı donatı kullanılarak üretilmiş özdeş elemanlara göre daha düşük eğilme
rijitliğine sahip betonarme elemanlar üretileceği vurgulanmıştır, boyuna donatı oranının kesit
rijitliğine etkisini göstermek üzere, dikdörtgen kolon ve kirişlerde çeşitli kuramsal çalışmalar
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gerçekleştirilmiştir [8]. Moment etkisindeki çerçevelerin 500 MPa akma dayanımına sahip
donatı çeliği kullanılarak üretildiği durumla ilgili yapılan bir çalışmada, NZS 3101:1995
yönetmeliğine göre, kolon-kiriş birleşim bölgelerinden geçen 500 MPa akma dayanımlı, kiriş
boyuna donatısı olarak kullanılan çeliklerin çapının küçültüldüğü belirtilmiştir [9]. Analizlerin
sadece moment etkisindeki çerçevelerde geçerli olduğunu, 500 MPa akma dayanımına sahip
çeliğin başka kullanım alanlarında, örneğin kolon enine donatısı olarak kullanıldığı
durumlarda belirli avantajlar sağlayabileceği ifade edilmiştir. Deneysel olarak incelenen
kirişlerde, yüksek dayanımlı donatı kullanıldığında enerji tüketme kapasitesinin BÇIII
çeliğiyle üretilen elemanlara göre daha büyük olduğu ortaya çıkmıştır [10]. Aynı çalışmada
ayrıca deneysel olarak yüksek dayanımlı çelik ile üretilmiş kirişin, BÇIII ile üretilen kirişe
göre daha yüksek dayanım kapasitesine eriştiği görülmüştür.
Bu çalışmada ise yüksek dayanım ve şekildeğiştirme özellikli çeliklerin betonarme kolon
kesitinde donatı olarak kullanımı analitik olarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında analitik
olarak, yüksek dayanım ve süneklik özelliklerine sahip olan, “YSÇ” adı verilmiş betonarme
çeliği kullanılarak analitik olarak tanımlanan betonarme kolonların davranışı, ülkemizin inşaat
mühendisliği yapılarında yaygın olarak kullanılan BÇIIIa betonarme çeliği ile üretilmiş
elemanlar ile karşılaştırılmıştır. Özellikle, “YSÇ” ile üretilen betonarme kolonlarda dayanım
ve süneklik özellikleri ile birlikte, deprem performansı açısından önemli olan enerji tüketim
kapasitesinin irdelenmesi amaçlanmış, analizler sonucunda YSÇ ve BÇIII çeliklerini içeren
betonarme elemanlar, bu parametreler gözönünde bulundurularak karşılaştırılmıştır.
2. YSÇ ÇELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
YSÇ çeliğininin en belirgin özelliği dayanımdaki pekleşme oranının %15 den büyük olması
yani çekme dayanınımın akma dayanımına oranının 1.15 den büyük olmasıdır. Bir diğer
özelliği ise Agt olarak bilinen, çekme deneyinde boyun bölgesi dışında gerçekleşen, ortalama
şekildeğiştirme oranına karşı gelen değerin %6 dan büyük olmasıdır. Bu çelik deprem çeliği
olarak tanımlanabilmektedir. Deprem çelikleri bir çok ülkenin ilgili yönetmeliğinde yer
bulmuştur. Başta Yeni Zelanda, İngiltere, Amerika ve bir çok Avrupa ülkesindeki
yürürlükteki yönetmeliklere göre bir çeliğin “deprem çeliği” olarak tanımlanabilmesi için
aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekmektedir:




Kopma dayanımının akma dayanımına oranı (Rm / Re) > 1.15 olmalıdır.
Kopma aşamasındaki en büyük uzama yerine kopma dayanımına karşı gelen
şekildeğiştirme oranı esas alınmalıdır.
En büyük gerilmeye karşı gelen uzama şekildeğiştirmesi Agt>%6 olmalıdır.

YSÇ çeliğinin mekanik özelliklerini tanımlarsak 500-650 MPa arası akma dayanımına , 600
MPa çekme dayanımına , %8 Agt değerine , %22 lik karbon ve % 50 lik karbon eşdeğeri
değerlerine sahiptir. BÇ III çeliğinin ise akma dayanımı yaklaşık olarak 430 MPa dır.
Deprem çelikleri bir çok ülkenin ilgili yönetmeliğinde yer bulmuştur. Tablo 1 de bu çalışmada
kullanılmış olan, YSÇ adlı donatı çeliği ile birlikte diğer ülkelerin deprem çelikleriyle ilgili
mekaniksel özellikler topluca verilmiştir. Tabloda yer alan ülkeler arasında bu konuda en
ayrıntılı bilgileri Yeni Zelanda’nın AS/NZS 4671:2001 Yönetmeliği içermektedir. Bu
yönetmelik kapsamında akma dayanımı 500 MPa olan, 500L, 500N ve 500E olmak üzere üç
farklı süneklik düzeyine sahip çelik tanımlaması yapılmıştır. L, N ve E indisleri ise L:düşük
süneklik, N:normal süneklik, E:deprem çeliklerini temsil etmektedir. Akma dayanımı yaklaşık
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430 MPa olan ve ülkemizde üretilen betonarme çeliklerinden BCIII’e karşı gelen bir başka
donatı çeşiti de Yeni Zelanda standartlarında yer almaktadır.
Özellikle deprem bölgelerinde E sınıfı donatı çeliği kullanımı bu yönetmelik tarafından
zorunlu kılınmıştır.
Tablo 1 Uluslararası Deprem Çeliği Standartları
Ülke

Amerika

Standart

Kalite

Akma

Çekme

Day.

Day.

(N/mm2)

(N/mm2)

(%)

550

14

Uza

Agt

Re/Rm

ma

(%)

ASTM A 706

Gr 60

420-540

Avustralya

AS 4671

GR 500 E

500-600

10

>1.15-1.40

İngiltere

BS 4449

B 500 C

500-650

7.5

>1.15-<1.35

Norveç

NS 3576-3

B 500 C

500-650

7.5

>1.15-<1.35

Yunanistan

Elot 1421-3

B 500 C

500-625

7.5

>1.15-<1.35

UNİ 6407

FeB 44 K

450-560

7

>1.13-<1.35

UNE 36065

B 400 SD

400-480

480

20

9

>1.15-<1.35

B 500 SD

500-625

575

16

8

>1.15-<1.35

İtalya
İspanya

Portekiz

Yeni

>1.25

E 455

A 400 NR SD 400-480

8

>1.15-<1.35

E 460

A 500 NR SD 500-600

8

>1.15-<1.35

10

>1.15-<1.40

NZS 4671

GR 500 E

500-600

CSA.G.30.18-

Gr 400

400-525

560

13

>1.15

Gr 500

500-625

625

12

>1.15

Zelanda
Kanada

M92

Kolombiya

NTC 2289

Diaco 60

420-540

550

14

>1.25

İsrail

SI 4466-3

400 W

400-520

500

12

>1.25

Covenin 316

W60

415-540

620

14

>1.25

W70

490-637

620

14

>1.25

500-550

600

Venezüela

YSÇ

8

>1.15-<1.35
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3. ANALİTİK ÇALIŞMA
Analitik çalışma kapsamında, 1/3 ölçekli betonarme kolonlar analiz edilmiştir. 1/3 ölçekli
betonarme kolonların YSÇ ve BÇIIIa çelikleri ile üretilmiş olan kuramsal modelleri, COLA
(Reinforced Concrete Column Analysis) [11] programına tanımlanarak, bu program
yardımıyla kesitlerin moment-eğrilik, yatay yük yerdeğiştirme ve enerji tüketme davranışları
incelenmiş ve 2 farklı tip çeliğin kullanım durumunun, kesit davranışına etkileri
karşılaştırılmıştır. Tüm analizler Yalçın ve Saatçioğlu (2000) tarafından geliştirilmiş COLA
programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir [11]. COLA programı betonarme kolonların eksenel
basınçla birlikte tek yönlü artan yatay yükler etkisindeki, inelastik analizlerini
gerçekleştirmektedir. Program betonda sargı etkisi, çelik pekleşmesi, donatı burkulması ve Pdelta etkisi dikkate alınmaktadır. Kolon geometrisi, malzeme özellikleri ve yükleme
kombinasyonları programın giriş bilgilerini oluşturmaktadır. Normal kuvvet moment
etkileşim diyagramları, moment-eğrilik ilişkisi, yük-yerdeğiştirme ilişkileri programın
çıktıları arasındadır. COLA programının sonuçları, pek çok deneysel veriyle karşılaştırılmış,
doğruluğu kanıtlanmıştır. Cola programında hesaplar kare, dikdörtgen ve daire kesitli kolonlar
için yapılabilmektedir. Giriş bilgisi olarak programa kolon geometrisi ile birlikte boyuna
donatıların miktarları ve konumları, enine donatı düzenlemesi, çelik ve beton malzeme
modelleri, eksenel yük düzeyi ve çıkış dosyalarının isimleri girilmektedir. Sargılı beton
modeli ve basınç donatısının burkulmasını temsil eden model giriş dosyalarına uygun olarak
program tarafından oluşturulur.
Kolon donatısı malzemesi için YSÇ ve BÇIIIa malzeme modelleri tanımlanmış olup beton
için kullanılan malzeme modeli ise BS20 sınıfı beton için kullanılan Hognestad modelidir.
Konsol kolonun kesiti 20*20 cm, yüksekliği ise 120 cm dir. Kolonlarda 4Ф16 lık boyuna
donatı kullanılmıştır. Etriye çapı 8 mm dir. Şekil 1 de numune genel boyutları ve etriye
detayları verilmiştir. 1/3 ölçekli kolonların davranışları incelenirken; kolonlarda hacimsel
enine donatı oranı (ρv) nin %0, %1 ve %2 olduğu durumlar ile kesitin normal kuvvet taşıma
kapasitesinin %0, %13.4, %26.8 ve %53.7 si kadar normal kuvvet ekisinde olduğu haller için
analizler gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1. 1/3 Ölçekli Kolon Numuneleri İçin Geometrik Özellikler ve Kesit Detayları
Programa girilen çelik malzeme modelleri YSÇ ve BÇIII çelikleri için sırasıyla Şekil 2a ve
Şekil 2b de verilmiştir. Yüksek şekildeğiştirme özellikli çelik “YSÇ” için, yapılan çekme
deneylerinden elde edilen değerlerin sonucunda yaklaşık bir malzeme modeli oluşturulmuştur.
BÇIII çeliği için de yaygın olarak kullanılan malzeme modeli kullanılmıştır.

(a)

(b)

Şekil 2. Çelikler için Kullanılan Malzeme Modelleri (a) YSÇ (b) BÇIII
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Yukarıda tanımlanan özelliklerin COLA programına girilmesiyle, sargı etkisinin olmadığı
ρv=0 durumu için, elde edilen moment-eğrilik ilişkileri Şekil 3 de verilmiştir.
Elde edilen kolon moment eğrilik ilişkileri incelendiğinde normal kuvvet artışının en büyük
moment değerlerini arttırdığı, eğrilik değerlerini ise küçülttüğü görülmektedir. YSÇ çeliği ile
üretilmiş kolonun daha yüksek moment değerlerine ulaştığı ancak eğrilik değerlerinde BÇIII
ile üretilmiş kolonla aynı davranışı sergilediği grafiklerden çıkarılabilecek başka bir sonuçtur.
Normal kuvvetin kesit normal kuvvet taşıma kapasitesinin %53.7 si kadar olduğu durumda,
en büyük moment dayanımına ulaşıldıktan sonra dayanım hızla düşmektedir.
Hacimsel donatı oranı ρv nin %1 ve %2 olduğu kolonlar için de, normal kuvveti oranının ve
boyuna donatı türünün değişmesi durumunda da YSÇ çeliği ile üretilmiş kolon moment
eğrilik bakımından daha iyi davranış sergilediği görülmüş yer kısıtı nedeni ile o grafiklere yer
verilmemiştir.
Moment eğrilik ilişkilerinin dışında kolonların itme analizleri de gerçekleştirilmiştir. İlk
olarak, faklı normal kuvvet oranları ve hacimsel donatı oranı ρv nin %0 olduğu durum için
yatay yük tepe yerdeğiştirme ilişkileri Şekil 3 de verilmiştir. Normal kuvvet oranının %0
olduğu durumla %13.4 olduğu durum karşılaştırıldığında, normal kuvvetin artmasıyla her iki
tür donatı ile üretilmiş kolonda da yatay yük taşıma kapasitesinin bir miktar arttığı
görülmektedir. Normal kuvvet oranının %0 ve %13.4 olduğu durumlar için, iki farklı türde
donatıyla üretilmiş kolonların yaklaşık aynı yerdeğiştirme seviyelerine ulaştığı ancak YSÇ ile
üretilen kolonun daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. N/Ng
oranının %26.8 ve %53.7 olduğu durumlarda ise ulaşılan en büyük yatay yük seviyesinden
sonra dayanımda ani düşüşler görülmüştür.

673
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Yanık

Şekil 3. Hacimsel Enine Donatı Oranı ρv=%0 için Yatay Yük-Tepe Yerdeğiştirmesi İlişkileri
(sürekli eğri:YSÇ, kesikli eğri:BÇIII)
Hacimsel enine donatı oranının %1 ve %2 olduğu tüm durumlarda da YSÇ donatı çeliği
kullanılarak üretilmiş kolonun BÇIII çeliği ile üretilen kolona göre daha yüksek yatay yük
seviyelerine eriştiği görülmüştür ancak bu grafikler yer kısıtları nedeni ile burada
sunulmamıştır.
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Şekil 4. Yetersiz Sargı Donatısı Durumunda Elde Edilen Moment Eğrilik İlişkileri(sürekli
eğri:YSÇ, kesikli eğri:BÇIII)
1/3 ölçekli betonarme kolonlarda enerji hesapları normal kuvvet oranı %26.8 olduğunda,
hacimsel enine donatı oranının %2 ve %1 olduğu durumlar için yapılmıştır. YSÇ ve BÇIII ile
üretilmiş kolonlar için, aynı oranda boyuna donatı kullanımı durumunda oluşacak
karşılaştırılmalı enerji grafikleri hazırlanmıştır. Hacimsel enine donatı oranının %1 ve %2
olduğu durumlarda elde edilen enerji grafikleri sırası ile Şekil 5a ve Şekil 5b de verilmiştir.
Grafiklerden görüldüğü gibi ρv =%2 olan kolon ρv =%1 olan kolona göre daha fazla enerji
tüketme kapasitesine sahiptir. YSÇ ile üretilmiş kolonun enerji tüketme kapasitesi BÇIII ile
üretilmiş olan kolona gore daha fazladır. İleri göreli kat ötelemeleri düzeylerinde, bu farkın
neredeyse 2 katına çıktığı görülmektedir. Örneğin 125 mm lik tepe yerdeğiştirmesi düzeyinde,
ρv =%2 olan kolon için, YSÇ ile üretilmiş numunede enerji tüketme kapasitesi yaklaşık 5000
kN.mm iken, bu değer BÇIII ile üretilmiş olanda yaklaşık 2840 kN.mm dir.
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(a)

(b)

Şekil 5. 1/3 Ölçekli Kolonda Karşılaştırmalı Enerji-Yerdeğiştirme İlişkileri a:ρv=%1,
b:ρv=%2 (sürekli eğri:YSÇ, kesikli eğri:BÇIII)
4. SONUÇLAR
Bu çalışma sonucu elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.






Kuramsal olarak incelenen 1/3 ölçekli betonarme kolonlardan, YSÇ ile üretilmiş
olanlar, farklı normal kuvvet ve hacimsel enine donatı oranları için BÇIII çeliğine göre
daha yüksek moment ve yatay yük taşıma kapasitelerine ulaşmıştır.
1/3 ölçekli betonarme kolonlardan, %25 oranında daha az YSÇ çeliği içeren kolonun,
BÇIII çeliği ile üretilmiş kolon ile aynı davranışı sergilediği tespit edilmiştir. İki kolon
eğilme rijitlikleri bakımından karşılaştırıldığında da, benzer eğilme rijitliklerine sahip
oldukları görülmüştür.
1/3 ölçekli betonarme kolonlarda hacimsel enine donatı oranı arttırıldıkça davranıştaki
azalan kolun eğimi azalmakta ve yatay duruma yanaşmaktadır.
Aynı donatı oranına sahip 1/3 ölçekli betonarme kolonlarda, YSÇ çeliği ile üretilmiş
kolonun, BÇIII çeliği ile üretilmiş kolona göre daha yüksek enerji tüketim
kapasitesine sahip olduğu tespit edilmiştir.
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DÜZLEM KİRİŞLERİN ELASTİK BÜYÜK YER DEĞİŞTİRMELERİ İÇİN
YENİ BİR ŞEKİL DEĞİŞTİRME ALANI ve SONLU ELEMAN ANALİZİ
Murat Yılmaz1
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Maslak, İstanbul

ÖZET

Bu çalışmada, şekil değiştirmeden önceki geometrisi doğru olan düzlem elastik kirişlerin
nodal yüklemeler altında büyük yer değiştirme ve büyük dönmeleri dikkate alınarak
hesaplanması sunulmuştur. Kiriş elemanının şekil değiştirmiş geometrisi, kiriş düğüm
noktalarını takip eden yapışık lokal eksen takımı ve Hermite polinomları yardımı ile
tanımlanmıştır. Şekil değiştirmemiş
geometri ve değiştirmiş geometriye ait konum
parametreleri arasında önerilen dönüşüm ve sürekli ortam formülasyonları kullanılarak yeni
bir şekil değiştirme alanı elde edilmiştir. Kesit tesirleri şekil değiştirme alanı ve malzeme
özellikleri kullanılmak suretiyle integrasyon formda elde edilmiş ve sonlu eleman denge
denklemleri, sertbest cisim diyagramından elde edilen denge bağıntılarının eleman bölgesi
boyunca ortalama değerleri alınmak suretiyle kurulmuştur.
ABSTRACT

In this study, large deformation and finite rotation analysis of initially straigth beams under
concentrated loads is presented. Deformed geometry of the element is represented by an
attached local coordinate system and Hermite polinomials. With the help of a simple mapping
between configuration parameters and continuum mechanics formulations, a new strain field
is obtained. Stress resultants are calculated by using material properties and the strain field
with integral form and equilibrium equations is obtained by averaging the equilibirium
functions over the element domain.
1. GİRİŞ

Doğrusal olmayan sonlu elemanlar problemleri ilk olarak doğrusal burkulma hesaplamaları
yapmak için geometrik rijitlik matrisi kullanımı ile gündeme gelmiştir. Yine büyük yer
değiştirme hesaplamaları için artımsal formülasyon teknikleri ilk olarak Truner ve Argyris’ in
çalışmaları ile başlamıştır (Argyris 1964). Artımsal tenkniklerle yapılan hesaplamalarda hata
birikiminin fazla olması nedeni ile iteratif bir teknik olan Newton-Raphson yöntemleri Mallet,
Marshal, Oden ve diğer araştırmacılar tarafından uygulanmaya başlanmıştır (Oden, 1967).
Newton-Raphson yönteminde zaman içerisinde iterasyonun hızlandırılması amacıyla
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modifiye edilmiş ve teğet rijitlik matrislerinin güncellenmesini denetleyen Modifiye NewtonRaphson metotları Oden ve Zienkiewicz tarafından kullanılmıştır (Zienkiewicz, 1991).
Bir çok araştırmacı doğrusal olmayan sonlu elemanlar üzerine sayısız makale ve kitap
yayınlamıştır [1-12]. Bunlardan bazıları çubuk teorileri üzerine yoğunlaşmış olup diğerleri
sürekli ortamlar için yaddoğrusal yöntemleri incelemişlerdir (Bathe, 1996). Dönel eksen
formülasyonu Crisfield, Hsiano, Horrigmoe ve Bergan tarafından kullanılmaya başlanmıştır
(Crisfield, 1991). Bu çalışmada, şekil değiştirmeden önceki geometrisi doğru olan düzlem
elastik kirişlerin nodal yüklemeler altında büyük yer değiştirme ve büyük dönmeleri dikkate
alınarak hesaplanması sunulmuştur. Bu çalışmada, şekil değiştirmeden önceki geometrisi
doğru olan düzlem elastik kirişlerin nodal yüklemeler altında büyük yer değiştirme ve büyük
dönmeleri dikkate alınarak hesaplanması sunulmuştur. Bu çalışmayı konu ile ilgili diğer
çalışmalardan ayıran en önemli husus Bölüm 2 de elde edilen şekil değiştirme alanıdır.
Düzlem kesitler düzlem kalır ve çubuk merkezsel eksenine dik kalırlar kabülü (Bernoulli
hipotezi) ile olşuşan tüm kinematik kısıtlamaları elastisite denklemleri ile oryata koyan bu
şekil değiştirme alanı düzlem çubukların sonlu yer değiştirme ve dönme teorisi için başarılı
sonuçlar ortaya koymuştur.
2. KİNEMATİK BAĞINTILAR

Şekil değiştirmiş cisim üzerinde denge denklemlerini yazabilmek için cismin şekil değiştirmiş
formunu yaklaşık bir fonksiyonla ifade etmek gerekecektir. Bu noktada elemanın büyük
dönme ve ötelemesini ifade etmekte büyük kolaylık sağlayan ve elemanla birlikte dönen
yapışık lokal bir eksen takımı seçilmiştir (Şekil 1).
n

n2
2

merkezsel eksen

n1
vm ( x )

m
1

Y



dsm

x

L

X
Şekil 1. Yapışık lokal eksen takımında elemanın merkezsel ekseni.

m - n eksen takımı şekil değiştiren elemanla birlikte hareket etmektedir. Eleman merkezsel
ekseni vm ( x ) eğrisi ile tarif edilmiştir. Burada x , elemanın iki düğüm noktası arasında
tanımlanan doğrusal lokal eksen parametresidir. 1 ve  2 ise elemanın uç noktalarındaki
lokal dönme açılarıdır. Eleman düğüm noktalarının toplam dönmesi  açısı yardımıyla
hesaplanacaktır. L mesafesi elemanın şekil değiştirmiş konumda iki düğüm noktası arası
mesafe olarak tanımlanmıştır. n 1 ve n 2 merkezsel ekseni takip eden hareketli eksen
takımıdır. Elemana ait deformasyon gradyanı ve şekil değiştirme ölçülerinin hesaplanması
için hareketli eksen takımının tam olarak tanımlanması gerekmektedir.
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Elemanlar arası eğim süreksizliklerini ortadan kaldırmak üzere merkezsel eksen eğrisi (1) de
verilen üçüncü derece Hermite fonksiyonu seçilmiştir.

vm ( x) 

a1  a2 3 2a1  a2 2
x 
x  a1 x
L2
L

(1)

Burada ai  tan( i ) şekilinde tanımlanmıştır. Eleman lokal eksen takımı  ya bağlı olarak;
cos( ) 


n   sin( ) 
 0 



  sin( ) 


m   cos( ) 
 0 



(2)

(2) de ki gibi ifade edilebilir. Eleman merkezsel ekseni (Şekil 2) den görüleceği üzere lokal
eksen takımı ve x koordinatı cinsinden (3) ifadesi ile verilebilir.

n

m

Y

vm

xm
x

xj

xi

X

Şekil 2. Merkezsel eksenin vektörel ifadesi.
x m  x i  xn  vm m

(3)

Doğal eksen takımını tarif etmek için (3) ün merkezsel eksen yay boyuna göre türevi alınırsa

dx
dx  ds 
n1  m  m  m 
dsm
dx  dx 

1

(4)

elde edilir. Merkezsel eksenin diferansiyel boyu

dsm  dx 2  dvm2

(5)

şeklinde hesaplanabilir. Buradan Yay boyunun x e göre türevi hesaplarda oldukça önemli bir
parametredir ve bu aşamadan itibaren  ile gösterilecektir.
2

ds
 dv 
  m  1   m   1  (vm ) 2
dx
 dx 

(6)

(3) ifadesi x e göre türetilip (6) tanımı (4) da yerine yazıldığında
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dxm
 n  vm m
dx

(7a)

dxm
 n1
dx

(7b)

ifadeleri elde edilir ve bu ifadeler eşitlenerek n 1 doğal eksen vektörü, dönel eksen takımı
bileşenleri cinsinden
n1 

v
1
n m m



(8)

şeklinde tarif edilmiş olur. n 2 yi tanımlamak üzere sayfa düzlemine dik n 3  (0, 0,1)
vektöründen faydalanılabilir. (8) in de yardımıyla
n 2  n 3  n1 

v
1
n3  n  m n3  m



(9)

elde edilir. (9) ifadesi n 3  n  m ve n 3  m  n olduğu göz önünde bulundurularak
sadeleştirilirse;
n2  

vm
1
n m



(10)

şeklinde elde edilmiş olur. Doğal eksen takımı eleman şekil değiştirmesine ilişkin kinematik
koşulları ifade edebilmek için oldukça büyük kolaylık sağlamaktadır. Elemanın kesiti
merkezsel eksenine dik olarak tarif edilirek eleman kesit koordinat vektörü,
x  x m  r2n 2  r3n 3

(11)

şeklinde elde edilebilir. (11) de r2 ve r3 sırayla n 2 ve n 3 doğrultularında tanımlanan kesit içi
cisim koordinatlarını ifade etmektedirler. Böylece x , r2 ve r3 parametreleri ile elemanın şekil
değiştirmiş konumdaki her noktasına ulaşılabilmektedir. Son olarak (11) vetörünün tam
diferansiyeli alınmalıdır.
dx  (

dx m
dn
 r2 2 )dx  n 2 dr2  n 3 dr3
dx
dx

(12)

(12) ifadesi elemana ait deformasyon gradyanını verecektir. (11) de x m ve n 2 nin sadece x e
bağlı olduklarına dikkat edilmelidir. Hesapları ilerletebilmek için (12) deki türevleri almak
gerekecektir. Bunun için (10) ifadesi x e göre türetilirse
dn 2  vm vm  

    2 n  2 m
dx  
 


(13)

elde edilir. (6) ifadesini türtilerek;
 2  1  (vm ) 2

(14a)

  vm vm

(14b)

elde edilir ve (14b) ifadesi (13) de yerine yazılarak  terimi yok edilirse

681
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Yılmaz

v
v v
dn 2
  m3 n  m 3m m
dx



(15)

ifadesi elde edilir. (15) dikkatle incelendiğinde (8) ifadesi yardımıyla
v
dn 2
  m2 n1
dx


(16)

olduğu kolaylıkla görülebilir. Benzer biçimde n 1 vektörünün türevi
dn1 vm
n2

dx  2

(17)

şeklinde elde edilir. (7b) ve (16) ifadeleri (12) de yerlerine yazıldığında konum vektörnün tam
diferansiyeli son haliyle elde edilmiş olur.
v

dx     m2




 n1 dx  n 2 dr2  n 3 dr3


(18)

(18) matris formda yazıldığında
r2 v


(
Cos
(

)

Sin
(

)
v
)(1

)

A3

r v
dx   (Cos ( )v  Sin( ))(1  2 3 )

A

0



Cos ( )v  Sin( )
A
Cos ( )  Sin( )v
A
0


0
  dx 
 
0   dr2 

 dr 
1   3 


(19)

olmaktadır. (19) ifadesi,

dx  J.dr

(20)

şeklinde kısaltılabilir. Elemanın referans konumunu (şekil değiştirmeden önceki konum) tarif
etmek için benzer şekilde referans konuma ait büyüklükler (merkezsel eksen, doğal ve lokal
eksen) tanımlanmalıdır. Bu tanımlar aynen şekil değiştirmiş eleman üzerinde yapılan
işlemlere benzer şekilde yapılarak dx o vektörü,


v 
dx0   0  m20  n10 dx0  n 20 dr2  n 30 dr3
0 


(21)

şeklinde yazılabilir. Referans konumdaki türevler x0 a göre alınmalıdır. Hesaplar referans
şekli doğrusal olan bir eleman için yapılacaktır. Bu durumda vm 0  vm 0  vm 0  0 ve  0  1
olacaktır. x ve x0 arasındaki haritalamayı elde etmek için,
x  tL
x0  tL0

0  t 1
0  t 1

(22)

olduğu düşünülürse
dx0 

L0
dx
L

(23)
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olarak yazılabilir. (23) ifadesi (21) de yerine yazıldıktan sonra doğrusal elaman için
deformasyon gradyanı

dx  F.dx0
J.dr  F.(J 0 .dr )
F  J.J

(24)

1
0

şeklinde hesaplanır. Son olarak elemana ait şekil değiştirme tansörünün referans konuma ait
eksen takımındaki ifadesi elde etmek için
Cos( 0 )  Sin( 0 ) 0 
T0   Sin( 0 ) Cos ( 0 ) 0 
 0
0
1 

(25)

dönüşüm matrisinden faydalanılarak
1
ε  T0T .(F T .F  I ).T0
2

(26)

işlemi yapıldığında (27) ile verilen şekil değiştirme ifadesi elde edilir.
2
  2 L2  L20
L2 1
1
2 L



r
v
r
(v) 2
2 2
2

2
2
4
L0 
2 L0 
 2 L0
ε
0

0





0 0

0 0

0 0



(27)

(27) ile verilen şekil değiştirme alanı, uzama genlemesi ve eğrilik ifadeleri türünden (28)
şekline dönüştürülebilir.

ε11  ε 0 

L2 2
( r2  0.5 2 r22 )
2
L0

(28)

3. SONLU ELEMAN DENKLEM TAKIMININ ELDE EDİLMESİ
Denge denklemleri şekil değiştirmiş eleman üzerinde sağlanmalıdır. Elemana ait uç kuvvetler,
kesit tesirleri cinsinden (Şekil 3) dikkate alınarak belirlenebilir.
(Şekil 3) de her iki parçada yatay denge denklemleri
Nn1  Tn 2  Q1i  Q2 j  0

(29a)

 Nn1  Tn 2  Q4 i  Q5 j  0

(29b)

şeklinde yazılabilir. (2), (8) ve (10) ifadeleri (29) da yerlerine yazılıp düzenlendiğinde yatay
denge denklemleri
( N  Tvm )Cos ( )  ( Nvm  T ) Sin( )  Q1

(30a)

( N  Tvm ) Sin( )  ( Nvm  T )Cos ( )  Q2

(30b)
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Q5
n2

m

Q2

T

n1

M

Q6

n
Q4

N N

M

T
x

Y
xm

Q3

L

Q1

X
Şekil 3. Eleman uç kuvvetleri ve kesit tesirleri.
Q4  Q1

(30c)

Q5  Q2

(30d)

şekline dönüşmektedir. Moment denge denklemi;
Mk  Q3k  x m  R  x i  R i  0

(31)

şeklinde yazılabilir. Yatay ve düşey denge denkleminden
R  Ri  0

(32)

olduğu bilindiğine göre (31) ifadesi
Mk  Q3k  ( x m  x i )  R  0

(33)

şekline dönüşür. Kesit tesirleri ve koordinat vektörleri
R  Nn1  Tn 2

(34a)

x m  x i  xn  vm m

(34b)

olduğuna göre (34) ifadeleri (33) de yerlerine yazılırsa
Q3   M   Nvm x  Tx  Nvm  Tvm vm

(35)

elde edilmiş olur. (35) ifadesi elde edilirken aşağıdaki bağıntılar kullanılmalıdır.
n  n1 

vm
v
nm  m k



(36a)

n  n2 

1
1
nm  k



(36b)

m  n1 

1
1
mn   k



(36c)
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vm
v
mn  m k



m  n2  

(36d)

Q6 uç kuvvetini bulmak için eleman denge denklemlerinden j ucuna göre moment alınarak
Q6  Q3  Q1 LSin( )  Q2 LCos ( )

(37)

elde edilir.
4. BÜNYE DENKLEMLERİ VE İÇ YÜK VEKTÖRÜNÜN ELDE EDİLMESİ
Normal kuvvet, b ve h kesit boyutları olmak üzere
tanımlanmıştır.

(28) genlemesi kullanılarak

h

N  bE  11dr2

(38)

h

Kesit eğilme momenti yine (28) ifadesinden
h

M  bE  r211dr2

(39)

h

Hesaplanabilir. Kesme kuvvetleri
T

dM dM dx M 


dsm
dx dsm


(40)

şeklinde olacaktır. Elemanlar arası süreklilik koşullarının sağlanması üzerine eleman
bilinmeyenlerinin seçilmesi gerekmektedir. Açı sürekliliğinin sağlanması için eleman uç
noktalarının, eleman referans konumundan itibaren dönmeleri dikkate alınmalıdır. Bu
bağlamda elemanın açısal bilinmeyenleri (Şekil 4) de gösterilen  i ler seçilmelidir.

2 n

n0

2

m

Y

1

1


n0
m0

X

n0

n

0

  0
Şekil 4. Elemanın açısal bilinmeyenleri.

i   i    0

(41)

Böylece (1) elastik eğri ifadesinde kullanılan ai bilinmeyenleri
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ai  Tan ( i )  Tan(  i   0   )

(42)

şeklinde yazılmalıdır. Diğer bilinmeyenler ise elemanın şekil değiştirmiş konumdaki uç
noktalarının koordinatları olarak seçilmiştir. Son olarak elemana ait denklem takımı seçilen
bilinmeyenler cinsinden ifade edilecektir. (30), (35) ve (37) denklemleri şekil değiştirmiş
konumda x parametresine bağlıdır. Bu bağımlılıktan kurtulup sonlu uzaya geçmek üzre
ifadeler 0  x  L integre edilerek (44) denge denklemlerine ulaşılır. Şekil değiştirmiş eleman
boyu;
L

   dx

(43)

0

olmak üzere eleman uç kuvvetleri

Q1    I1Cos( )  I 2 Sin( ) / 

(44a)

Q2    I1Sin( )  I 2Cos( ) / 

(44b)

Q3    I [M ]  I [ Nvm x]  I [Tx]  I [ Nvm ]  I [Tvmvm ] / 

(44c)

şeklinde hesaplanmıştır. (44) deki gösterimde
L

I [.]   (.) dx

(45a)

I1  I [ N ]  I [Tvm ]

(45b)

I 2  I [ Nvm ]  I [T ]

(45c)

0

Sayısal Örnek 1
Geliştirilen eleman konsol kiriş probleminde test edilmiş ve sonuçlar ANSYS ve SAP2000
programları ile karşılaştırılmıştır. Elemanın özellikleri (Şekil 5) de verilmiştir.

E  3456

P

Kiriş Kesiti

L  1000

5
5

Şekil 5. Konsol kiriş örneği.
Sonuçlar P yükünün çeşitli değerleri ve değişen eleman sayıları için (Şekil 6) de verilmiştir.
Grafiklerde konsolun uç çökmesi verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde geliştirilen elemanın
tek eleman performansının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca konsol kiriş
boyunun yarısına varan çökme değerlerini iki elemanla kesin olarak hesaplayabilmesi de
oldukça dikkate değerdir.
Sayısal Örnek 2
İkinci örnek bir çerçeve problemi olarak seçilmiştir. (Şekil 7) de verilen sistem için yük-yer
değiştirme grafikleri elde edilmiştir.
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Düşey Yer Değiştirme

355
350
345
340
335
330
325
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eleman Sayısı
ANSYS

Bu çalışma
çalışma
BEAM#
Bu

SAP2000

Teorik

Şekil 6. Konsol kiriş statik analizi : ANSYS ve Sap2000 ile karşılaştıma.

P
B

C

EI , EA

EI  180000
EA  86400

EI , EA

L  1000

L

A
L
Şekil 7. Çerçeve statik analizi.
2500

w
2000
1500
w4x4

A
1000

w1x1
w2x2

500
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

P

Şekil 8. Değişik eleman sayıları için yük-deplasman grafikleri.
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(Şekil 8) de 2, 4 ve 16 eleman için “C” noktasına ait düşey yer değiştirme grafikleri
verilmiştir.
Grafiklerden de görüleceği üzere 2x2 eleman için bile oldukça doğru sonuçlar elde edilmiştir.
Bu durum geliştirilen eleman performansının oldukça iyi olduğunu göstermektedir. (Şekil 8)
deki grafikte işaretlenen “A” noktasına kadar 1x1 elemanın bile oldukça iyi sonuçlar verdiği
görülmektedir. “A” noktasındaki yer değiştirme değerine dikkat edilirse eleman boyunun
yaklaşık 1.5 katı olduğu görülür. Bu derece büyük bir yer değiştirme 1x1 elemanla oldukça iyi
hesaplanmıştır.
DEĞERLENDİRME
Çalışma kapsamında iki boyutlu çubuk sistemlerin sonlu yer değiştirme analizlerini yapmak
üzere geliştirilen elemanın performansının oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Tamınlan
yeni şekil değiştirme alanı ve elemanın geliştirilmesinde kullanılan yapışık eksen takımı
formulasyonununun büyük yer değiştirme ve sonlu dönme analizi için uygun olduğu gözlenmiştir.
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TEKRARLI YÜKLEME ALTINDAKİ BETONARME KOLONLARDA
MAKSİMUM YÜK ÖNCESİ DAVRANIŞIN MODELLENMESİ
Dr. Murat YILMAZ1
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Maslak, İstanbul

ABSTRACT
In this study the behavior of reinforced concrete columns before reaching the peak point of the
force-deformation curve under constant axial and cyclic uniaxial bending investigated,
considering the separate contributions of flexural, shear and bond-slip deformations. Flexural
contributions are calculated with an extended fiber-section model to include the buckling of
longitudinal bars and concrete cover. Shear is considered with classical shear deformation theory.
A bond-slip model is proposed and the relation between slip and base curvature is investigated.
Keywords: Reinforced concrete column, fiber-section, cyclic loading, bond-slip
ÖZET
Bu çalışmada sabit normal kuvvet etkisindeki betonarme kolonların tekrarlı yükleme altındaki
davranışlarına ait zarf eğrilerinin pik değerine karşı gelen yük-deplasman noktasına kadar olan
bölgedeki davranışlarının, eğilme, kesme, ve taban kesitindeki donatı sıyrılması etkileri göz
önünde bulundurularak modellenmesi hedeflenmiştir. Eğilme davranışı, kolon boyunca seçilen
yeterli sayıda noktada, fiber (lif) kesit analizi ile hesaplan eğrilikler kullanılarak elde edilmiştir.
Bu bağlamda herhangi bir plastik mafsal boyu kabulü yapmaya gerek kalmamıştır. Fiber kesit
modelinde sargılı beton (kuşatılmış bölge), sargısız beton (pas payı bölgesi) ve çelik donatı
fazları dikkate alınmıştır. Kesme davranışı klasik kayma şekil değiştirmesi hesabı yapılarak elde
edilmiştir. Kesme-eğilme etkileşimi göz önünde bulundurulmamıştır. Kolon taban kesitindeki
bindirme boylarının yeterli olduğu durumlar için mevcut donatı sıyrılma modelleri incelenmiş ve
seçilen deney sonuçlarına göre yeni bir sıyrılma modeli önerilmiştir. Geliştirilen modelleme ile
kolon taban kesitinde hesaplanan analitik moment-eğrilik ifadesi arasında doğrusal bir ilişki
olduğu ayrıca gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme kolon, fiber kesit analizi, tekrarlı yükleme, donatı sıyrılması

1

yilmazmura@itu.edu.tr
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1. GİRİŞ
Kolonlar deprem güvenliği açısından betonarme yapıların en önemli elemanlarıdır. Bu yüzden
çevrimsel davranışlarının detaylı incelenmesi gerekmektedir. Çevrimsel kolon modellerinin
kuvvet-deplasman grafiğinin bütününü modellemesi oldukça güçtür. Zira kompozit yapıda
bulunan bu elemanlada, donatı burkulma ve sıyrılması, beton çatlaması, mafsal noktası etkileri ve
beton davranışındaki belirsizlikler gibi birçok faktör davranışa aynı anda ve birbirleri ile
etkileşim halinde etkimektedir. Bu yüzden geçerli bir çevrimsel model ortaya konulabilmesi için
kolonun çevrim başlangıcındaki davranışını belirlemek gerekir. Aynı zamanda kolonların
maksimum yük taşıma kapasiteleri ve bu yük altında elde edilecek olan deplasmanı belirlemek,
elemanın sünekliğini tarif eden parametrelerden ilkini ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu
çalışmada Pacific Earthquake Engineerıng Research Center (PEER) tarafından sunulan çeşitli test
sonuçları kullanılarak kolon davranışına ilişkin incelemelerde bulunulmuş ve kolon çevrimsel
davrınış zarf eğrisinin taban kesitinde hesaplanan analitik moment-eğrilik ifadesi ile olan
ilişkisini açıklamaya yönelik basitleştirici bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2. MODELLEME ESASLARI
Eğilme deformasyonu hesabı için, incelenen deney sonuçları eşdeğer konsol kolona çevrilerek
Şekil 1 de gösterilen fiber kesit modeli ile eğrilik hesap noktaları oluşturulmuştur.

N
u

Donatı

P

zk
x

z

L
z

( xi , yi )

y

y

x

(a)

(b)

Şekil. 1. a) Eşdeğer konsol kolon eğrilik hesap noktaları. b)Fiber ağı ve fiber kesit fazları
Herhangi bir hesap noktası için şekil değiştirme fonksiyonunun doğrusal olması kabulü ile;
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 ( x, y )   0   x y   y x

(1)

eşitliği yazılabilir. Burada  0 kesit nötral ekseninin şekil değiştirmesini,  lar eğrilikleri
göstermektedir. Herhangi kesit lifi için verilen gerilme–şekil değiştirme (   ) bagıntısı için lif
uzerindeki normal kuvvet,
N i   i ( ( xi , yi )) Ai

(2)

şeklinde hesaplanabilir. Burada Ai lifin alanıdır. Kesit normal kuvveti, toplam lif sayısı m olmak
üzere,
m

N   Ni

(3)

i 1

şeklinde hesaplanır. Kesit momentleri ise (4) toplamları ile elde edilebilir.
m

M x   Ni yi
i

m

(4)

M y   Ni xi
i

Şekil 1. de gösterilen düzlem yükleme için herhangi bir integrasyon noktasında verilen
{N ( z ), M x ( z )} büyüklüklerinin oluşturduğu ( 0 ,  x ) degerleri (5) ile verilen Newton-Raphson
iteratif şemasının çözümünden;
 N
 
 0
 M x
 
 0

j

N 
 x    0j   N ( z )   N ( j ) 
 



M x   xj   M x ( z )   M x ( j ) 
 x 

(5)

elde edilen artımsal şekil değiştirme bileşenleri toplanarak elde edilir (6).

 0j 1   0j   0j
 xj 1   xj   xj

(6)

Eğilme deformasyonunu virtüel iş ilkesi ve trapozoidal integrasyondan yararlanılarak (7)
denklemi ile hesaplanır;

 n1

ue    0.5[ M x ( zk ) x ( zk )  M x ( zk 1 ) x ( zk 1 )]z 
 k 1


(7)

Burada k nolu kesit virtüel momenti Şekil 1. den;

M x ( zk )  ( L  zk )

(8)
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olacaktır. Kayma deformasyonu kare kesit dikkate alınarak ve donatı katkısı ihmal edilerek
ortalama bir değer alınmıştır (9).

uk  1.2

PL
GA

(9)

Sıyrılma deformasyonu temel ici donatısında oluşan gerilme dağılımı dikkate alınarak
hesaplanmıştır.

d

P

c

 f c'
g

s

fs
fy

2 f c'

g

f

y

ls
ly



Şekil 2. Sıyrılma hesabı için donatı üzerinde kabul edilen gerilme şekil değişitirme modeli
Temel betonun donatı üzerinde oluşturduğu gerilme dağılımının ( g ) donatı akma durumuna göre
çift fazlı ve sabit olduğu kabul edilmiştir. Burada f temel içi donatı gerilme dağılımını,  ise
donatı şekil değiştirmesini göstermektedir. Sıyrılma miktarı donatı akma durumuna göre [1];

s 
s 

 s f s

s   y

8 f c'

 y f y
8 f c'



( s   y )( f s  f y )
4 f c'

(10)

s   y

şeklinde hesaplanabilir. Burada  donatı çapını göstermektedir. Sıyrılma kaynaklı taban
dönmesi;

s 

s
d c

(11)

formülü ile hesaplanabilir. Sıyrılma kaynaklı yer değiştirme bileşeni
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us   s L

(12)

şeklinde hesaplanmıştır. Toplam yer değiştirme;
u  ue  uk  u s

(13)

olarak ifade edilmiştir. Hesaplarda beton modeli olarak Şekil 3 de verilen Modifiye edilmiş Kent
ve Park modeli kullanılmıştır [4].

Şekil 3. Modifiye edilmiş Kent ve Park Modeli.
Donatı burkulmasını gündeme almak üzere Şekil 4 de detayları verilen Dhakal ve Maekawa
modeli kullanılmıştır [5].

Şekil 4. Dhakal ve Maekawa donatı burkulma modeli.
Yukarıda ayrıntıları verilen fiber-kesit modeli kullanılarak, yük deplasman eğrisinin tepe
noktasına kadar hesaplar yapılmıştır. Bu noktadan itibaren yumuşama bölgesi için Denklem (14)
de verilen  çarpanı yük artımı bögesi için hesaplanarak taban eğriliği çarpanı şeklinde
düşünüldüğünde
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uT
 0 L2

(14)
max

Yumuşama gölgesi için aşağıdaki basitleştirilmiş model kullanılabilir. Bu modele ait çeşitli
doğrulamalar da bu çalışma kapsamında sunulmuştur.

u   0 L2

(15)

3. MODELİN DENEY SONUÇLARI İLE DOĞRULANMASI
80
60
P (kip)
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0
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Şekil 5.   6 için Sezen [1] çalışmasında yapılan 1 nolu tekrarlı yükleme deneyinin pik öncesi
zarfı.
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Şekil 6.   6 için Lynn [6] çalışmasında yapılan 3CMH18 nolu tekrarlı yükleme deneyinin pik
öncesi zarfı.
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80

P (kip)
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Şekil 7.   0.61 basitleştirilmiş model için Sezen [1] çalışmasında yapılan 1 nolu nolu tekrarlı
yükleme deneyinin zarfı.
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Şekil 8.   0.53 basitleştirilmiş model için Lynn [6] çalışmasında yapılan 3CMH18 nolu
tekrarlı yükleme deneyinin zarfı.
4. DEĞERLENDİRME
Betonarme kolonlarda fiber-kesit modelinin uygun beton ve donatı modelleri kullanıldığında
deneylele oldukça uyumlu sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür. Ayrıca basitleştirilmiş beta
çarpanı modelinin de pik sonrası davranış zarfının tahmin edilmesi için umut vaad eden bir model
olduğu gözlenmektedir. Bu derece basit bir modelin iyi sonuçlar vermesi bu modelde önerilen
beta çarpanının daha karmaşık olan fiber kesit modelinden elde edilmesine bağlanabilir.
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ÜÇ BOYUTLU ELASTİK KİRİŞLERİN GEOMETRİ BAKIMINDAN
DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ: ASAL EKSEN TRANSFORMASYON
YÖNTEMİ
Murat Yılmaz1
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Maslak, İstanbul

ABSTRACT
This presents the development of an initially straight beam element for geometric non-linear
analysis of elastic structures considering large deflection and finite rotations. There are many
popular finite element formulations for solving nonlinear beams. Finite rotational
transformation of variables became a challenging task because of the non-linear character of
space of 3D rotations. In this study, the space configuration of the element is directly
interpolated via an attached local coordinate system and a moving coordinate system which
revealed all the kinematic expressions of the element with twelve parameters. Finite rotational
transformation between configurations is carried out only between principal axes of crosssections in vector form with Rodrigues transformation which overcame the difficulties of
rotational transformation. Direct equilibrium equations are obtained on the deformed
configuration by averaging the stress resultants over the problem domain.
ÖZET
Bu çalışmada, şekil değiştirmeden önceki geometrisi doğru olan üç boyutlu elastik kirişlerin
nodal yükleme altında büyük yer değiştirme ve büyük dönmeler dikkate alınarak
hesaplanması sunulmuştur. Literatürde geometri bakımından doğrusal olmayan kirişlerin
analizi için birçok değişik yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerdeki en büyük zorluk varyasyonel
büyüklüklere uygulanan sonlu dönme transformasyonun toplama özelliği olmaması yüzünden
ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada kiriş elemanının şekil değiştirmiş (uzay) geometrisi, kiriş
düğüm noktalarını takip eden yapışık lokal eksen takımı yardımı ile tanımlanmıştır. Şekil
değiştirmemiş (referans) geometri ile uzay geometri arasındaki bağıntılar kiriş kesitlerinin
asal eksenleri arasında Rodrigues vector dönüşümü uygulanarak kurulmuştur. Uzay
geometride tanımlanan hareketli eksen takımı yardımı ile kiriş elemanına ait kinematik
bağıntılar elde edilmişitr. Denge denklemleri uzay geometride varyasyonel büyüklükler
kullanılmadan oluşturulmuştur.

1
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1.GİRİŞ
Kirişlerin üç boyutlu büyük yer değiştirme ve sonlu dönme analizi oldukça çaılşılmış bir
konudur. Bathe [1] Hermitte yaklaşım fonksiyonları ve Euler açılarını kullanarak Total
Lagrangian ve Updated Lagrangian formulasyonları sunmuştur. Konuyla ilgili birçok çalışma
yanında Reissner’in geometri bakımından kesin sonlu şekil değiştirmeli kiriş teorisi
(Geometrically Exact finite-strain beam theory) [2] oldukça ilgi çekmiş ve [3-8] tarafından
sonlu dönmelerin ele alınması bakımından çeşitli iyileştirmelerle sunulmuştur. Sonlu
dönmelerin toplanamama özelliği gerek varyasyonel büyüklüklerin dönüşümlerinde gerekse
bölge değişkenlerinin dönüşümlerinde zorluklara sebep olmaktadır. Ibrahimbegovic [9] sonlu
dönme transformasyonları ile ilgili dokuz parametreli orthogonal tansör dönüşümünden, üç
parametreli dönme vektörüne kadar olası sonlu dönüşümleri incelemiştir. Zupan and Saje [10]
üç parametreli dönme vektörünün büyük dönmeleri ifade etmek için yeterli olduğunu
göstermişlerdir. Literatürde sonlu dönmelerin dezavantajını ortadan kaldırmaya yönelik
çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalardan [11,12] dönme bilinmeyenleri yerine eleman
nodlarını kaydırmak suretiyle oluşturulan dönme parametresiz (Rotation Free) formülasyon ve
kiriş teğetlerini dikkate alan [13,14] mutlak nodal koordinat formülasyonu (Absolute nodal
coordinate formulation) dikkate değer çalışmalardır. Jonker ve Meijaard [15] bağımsız ayrık
deformasyon modları tanımlayarak yapışık eksen takımı ve klasik kiriş teorilerini birleştiren
yeni bir formulasyon elde etmişlerdir.
Bu çaılşmada yukarıda belirtilen çalışmalardan farklı olarak uzay geometriyi tanımlayan
parametreler dönüştürülmüş asal eksen bileşenleri çinsinden ifade edilmek suretiyle bölge
büyüklükleri ile ilgili dönüşümlerden kaçınılmıştır. Ayrıca denge denklemleri ve sonlu
eleman formulasyonu direk olarak uzay geometride belirlenen serbest cisim diyagramı ile elde
edilmiş, teget rijitlik matrisi sayısal olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda varyasyonel
büyüklükler ve bu büyüklüklerin sonlu dönme dönüşümleri ile ilgili oluşacak karmaşık
formülasyonlardan kaçınılmıştır.
2. KİRİŞ GEOMETRİSİ
Kiriş uzay geometrisi, p1 ve p2 düğüm noktaları konum vektörleri ve global eksen takımı
yardımı ile tanımlanan {m1 , m2 , m3} esken takımı (1) ve (2) verilmiştir. Bu eksen takımı
düzlemlerine izdüşen vi ( x) (i  2,3) yaklaşım fonksiyonları (3) ile tanımlanmıştır (Şekil 1a).

v1 ( x) yaklaşım fonksiyonu merkezsel eksen etrafında dönme serbestliği sağlamaktadır (Şekil
1b). Kiriş kinematik bağıntılarını elde etmek amacı ile hareketli eksen takımı (7) ve (8)
bağıntılarıyla verilmiştir.
Yapışık eksen takımının m1 bileşeni kiriş düğüm noktalarını tanımlayan p1 ve p2 vektörleri
yardımı ile (1) denklemiyle tanımlanır. Burada L düğüm noktaları arasındaki mesafedir;

L  p 2  p1
m1  (p 2  p1 ) / L

(1)

m 2 ve m3 ün seçimi sonsuzdur. Global eksen takımı yardımıyla (2) denklemleri ile
sabitlenebilirler. (Deyatlar için Ek A ya bakınız)
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m2

m1

n2 n
1
2

n3

v2 ( x)
r

1

Z

Y

arctan( 31 )

n2

n3

arctan( 32 )

n2

v1 ( x)

v3 ( x)

n3

x

(b)

(a)

m3

X

Şekil. 1. a) Kiriş uzay geometrisi b) Kesit asal eksen takımı

m3  m1  k / m1  k

(2)

m 2  m3  m1

k T  {0, 0,1} global z yönüdür. İlk once uzay eğrisinin pozisyon vektörü r tanımlanmalıdır.
Bunun için x parametresi p1 , p 2 arasında gezinmek üzere eğrinin 1-2 ve 1-3 eksenlerince
tanımlanan düzlemlere olan izdüşümleri (3) ile verilen kübik Hermite fonksiyonları ile
tanımlanmıştır (Şekil 1a).
vk ( x)  ( k1   k 2 )

x3
x2

(2



)
  k1 x
k1
k2
L2
L

k  2,3

(3)

 lar projeksiyon tanjantları olarak isimlendirilmiş olup (4) bağıntıları ile tanımlanırlar.

 k1 

dvk
dx

k 2 
x 0

dvk
dx

k  2,3

(4)

xL

Uzay eğrisinin konum vektörü yapışık eksen takımı bileşenleri cinsinden (5) ile verilmiştir;

r( x)  xm1  v2 ( x)m 2  v3 ( x)m3

(5)

Eğri boyu s ile x arasında (6) bağıntısı yazılabilir.
2

ds
 dv   dv 
 Α( x)  1   2    3 
dx
 dx   dx 

2

(6)

Uzay eğrisinin hareketli eksen takımı ön tanım olarak (7) vektörleri ile tanımlanmıştır.
dr
dx
n3  n1  k / n1  k

n1  A( x) 1

(7)

n 2  n3  n1
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Hareketli eksen takımına n1 etrafında kesit dönme serbestliği vermek amacı ile asal eksenler
(8) eşitlikleri ile genelleştirilmişlerdir. (Şekil 1b). (Detaylar için Ek B ye bakınız)

n2  n2 cos(v1 ( x))  n3 sin(v1 ( x))
n3  n2 sin(v1 ( x))  n3 cos(v1 ( x))

(8)

Dönme serbestliği için (9) ile verilen lineer yaklaşım fonksiyonu seçilmiştir.

v1 ( x)  1 (1  x / L)  2 x / L

(9)

Bu aşamaya kadar uzay eğrisi p1 , p 2 nodal koordinatları ve  21 ,  31 ,  22 ,  32 , 1 , 2 olmak
üzere toplam 12 parametre ile ifade edilmiştir. Projeksiyon tanjantları, yapışık eksen takımı ve
hareketli eksen takımı nileşenleri cinsinden (10) ifadeleri ile hesaplanabilir.

 ki 

n1i  m k
n1i  m1

i  1, 2

k  2, 3

(10)

Burada n11 ve n12 kiriş uç noktalarının teğet vektörleri olup (11) ile tanımlanır.

n11  n1 ( x  0)

(11)

n12  n1 ( x  L)

Hareketli eksen takımının ortagonal olma koşulu kullanılarak kesit dönme açıları (12) ve (13)
ifadeleri ile elde edilebilirler.

cos(i )  n 2i  n 2i
sin(i )  n 2i  n3i

i  1, 2

i  arctan 2(sin(i ), cos(i ))

i  1, 2

(12)
(13)

Sonlu eleman formülasyonu için global bilinmeyenlerin tanımlanması gerekir. Öteleme türü
bilinmeyenler için nodal koordinatlar seçilmiştir. Dönme serbestlikleri ise (14) ile verilen
global eksen etrafında sonlu dönme açıları olarak belirlenmiştir. i indisi düğüm noktasını
göstermektedir.
θ i  { xi ,  yi ,  zi }

i  1, 2

(14)

İfade (14) ile verilen sonlu dönme vektörü, w i birim dönme ekseni ve bu eksen etrafındaki

i dönme açısı tanımları ile (15) ifadelerine dönüştürülebilir [9].

i2   x2   y2   z2
i

w i  θi / i

i

i

i  1, 2

(15)

i  0 özel durumu için nodal dönme olmadığı söylenebilir. Asal eksen takımı dönüşümleri
Şekil 2. de gösterilmiştir. R (i , w i ) Rodrigues dönüşümü olmak üzere;
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uzay geometri

R (i , w i )
n 2i

n 2i

n 02i
n 3i0

n3i

i

n1i0

n3i
n1i

R (i , w i )

referans geometri

Şekil 2. Referans geometri asal eksenlerinden uzay geometri asal eksenlerine dönüşüm.
Referans konum için verilen n 1i0 teğet vektöründen uzay konum teğet vektörü n1i ye geçiş
Rodrigues dönme formulü [9] kullanılarak sonlu dönme açıları cinsinden (16) ifadesi ile
sağlanır.
n1i  n10i cos( i )  ( w i  n10i ) sin( i )  w i ( w i  n10i )(1  cos( i ))

(16)

Referan konum için verilen n 02i vekörü benzer dönüşüme tabi tutularak n 2i vektörü (17) ile
elde edilir.
n 2 i  n 02 i cos( i )  ( w i  n 02 i ) sin( i )  w i ( w i  n 02 i )(1  cos( i ))

(17)

n 2i (12) ve (13) denklemlerinde kullanılarak kesit burulma dönmeleri elde edilmektedir. Bu
denklemlerde n 2i ve n3i vektörleri (16), (11) and (7) ile tanımlanmıştır. Kiriş elemanının
bilinmeyenlerini içeren nodal bilinmeyenler vektörü (18) ile verilmiştir;
u T  {p1T , θ1T , p T2 , θT2 }

(18)

3. KİNEMATİK BAĞINTILAR
Hareketli eksen takımı yardımı ile uzay konuma ait burulma ve eğilme eğrilikleri (19)
ifadeleri ile hesaplnmıştır. (Detaylar için Ek C ye bakınız).
dn 2
 n3
dx
dn
 2  A( x) 1 1  n 3
dx
dn
 3  A( x) 1 1  n 2
dx

1  A( x) 1

(19)

4. KESİT TESİRLERİNİN HESABI
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Uzay konumda kesit momentleri (19) denklemleri ile verilen eğrilikler ve kesit rijitlikleri
kullanılarak (20) denklemleri ile hesaplanmıştır.

M 1  GI11 ( x)
M 2   EI 2 2 ( x)

(20)

M 3  EI 3 3 ( x)
Eksenel kuvvet ve kesme kuvvetleri kesit asal eksenleri doğrultularında (21) ifadeleri ile
hesaplanmıştır.

S  S0
S0
dM 3
T2   A( x) 1
dx
dM 2
T3  A( x)1
dx
T1  EA

(21)

(21) denklemlerinde. Formülasyonda eksenel kuvvet eleman boyunca sabit kabul edilmiştir.
5. SONLU ELEMAN FORMÜLASYONU
Sonlu eleman denklemlerini oluşturmak için (20) ve (21) ile verilen kesit tesirleri,

[R, M ]

m1
2

m2

[R 2 , M 2 ]
r

x

1

[ R 1 , M1 ]

m3

Şekil. 3. Eleman sol parçasının serbest cisim diyagramı

(22) denklemleri ile vektör formda ifade edilip Şekil 3. de verilen serbest cisim diyagramına
uygun olarak;

R  Ti ni
M  M i ni

i  1, 2,3

(22)

eleman uç kuvvetleri cisim dengesinden (23) ile elde edilmiştir.

R1   R
M1  M  r  R

(23)

Uç kuvvetler eleman boyunca integer edilerek sonlu eleman denklemlerinin yarısı (24) ifadesi
ile oluşturulmuştur.
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L

R1  

1
Rdx
L x0

(24)

L

1
M1    (M  r  R)dx
L x0

Tüm elemanın dengesi yazılarak sonlu eleman denklemlerinin diğer yarısı oluşturulmuştur.

R 2  R1

(25)

M 2  M1  Lm1  R 2
Eleman denge denklemleri vektör formda (26) ile gösterilmiştir;
k T  {R 1T , M 1T , R T2 , M T2 }

(26)

6. TEĞET RİJİTLİK MATRİSİ
Teğet rijitlik matrisi K , (26) vektörünün u vektörüne göre gradyanı alınarak elde edilir. Bu
işlem (27) ile verilen merkez farklar sayısal türevleri alınarak gerçekleştirilmiştir.

Kij 

ki (uk  h jk )  ki (uk  h jk )

i, j, k  1..12

2h

(27)

burada  jk Kronecker deltası olup h (28) ifadelerinde olduğu gibi seçilmiştir;

h  0.001u j



uj  0

h  0.001



uj  0

(28)

7. Sayısal Örnekler
7.1 Konsol kiriş ucuna tekil yükleme
Şekil 4. ile verilen konsol kiriş ve yüklemeye ait özellikler; L  2 , 0.1  0.1 kare kesit,
elastisite modülü E  207  106 ve yükleme P  3EI / L2  1293.75 dir.
z

L
x

uz

P

ux
Şekil.4. Konsol kiriş ucuna tekil yükleme
Tablo 1 Konsol kiriş uç deplasmanları ux ve uz .
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Bu çalışma
Eleman

ux

Jonkera and Meijaard [15]

uz

ux

Gerstmayr and Irschik [16]

uz

ux

uz

Sayısı
1

0.528667

1.211120

0.901067

1.521304

0.362244

0.994144

4

0.508928

1.208041

0.523295

1.223753

0.507428

1.205533

8

0.508674

1.207391

0.512121

1.211296

0.508509

1.207197

16

0.508659

1.207346

0.509427

1.208249

0.508536

1.207238

32

0.508658

1.207342

0.508759

1.207492

0.508537

1.207239

Teorik [16]

0.508537

1.207239

7.2 İki ucu ankastre L çerçeve köşesine moment yüklemesi
Şekil 5. ile verilen konsol kiriş ve yüklemeye ait özellikler: L1  1000 , L2  500 . B noktası

M y  2 105 ile yüklü. Elastisite modülü E  20600 ve atalet momentleri k1GI1  2916 ,
I 2  I 3  1728 .
z

y

A

C

L1

B
My

L2
x

Şekil.5. İki ucu ankastre L çerçeve

Tablo 2 L çerçeveye ait B noktası yer değiştirme ve dönmeleri.
uy

ux

uz

Eleman
Sayısı

SAP2000

ANSYS

Bu çalışma

SAP2000

ANSYS

Bu çalışma

SAP2000

ANSYS

Bu çaşılma

1

-18.57

-18.19

-81.21

37.06

36.26

45.26

-188.02

-186.07

-167.65

2

-63.46

-65.76

-88.48

34.46

39.40

39.32

-156.88

-166.34

-150.71

3

-77.63

-82.55

-89.81

35.50

39.90

38.86

-150.10

-156.81

-148.62

8

-87.17

-93.34

-93.71

36.51

40.44

39.88

-145.31

-149.98

-148.29

10

-87.73

-93.97

-94.15

36.58

40.51

40.10

-145.03

-149.65

-148.49

704
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Yılmaz

y

x

z

Eleman
Sayısı

SAP2000

ANSYS

Bu çaşılma

SAP2000

ANSYS

Bu çaşılma

SAP2000

ANSYS

Bu çaşılma

1

0.5752

0.5477

0.5941

1.3108

1.2670

0.9769

0.0203

-0.0761

-0.1544

2

0.5838

0.5241

0.5360

1.2513

1.2580

1.1090

-0.1144

-0.1286

-0.1610

3

0.5819

0.5075

0.5381

1.2394

1.2674

1.1701

-0.1543

-0.1509

-0.1626

8

0.5806

0.5055

0.5546

1.2324

1.2673

1.2273

-0.1843

-0.1668

-0.1708

10

0.5805

0.4972

0.5573

1.2320

1.2719

1.2315

-0.1860

-0.1663

-0.1719

7. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Bu çalışmada referans geometrisi düz olan kiriş elemanların üç boyutlu elastik büyük şekil
değitirme ve sonlu dönmeleri incelenmiştir. Referans eksenden uzay eksene dönüşüm eleman
uç noktalarının kesit asal eksenleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uzay geometriyi tanımlayan
parametreler dönüştürülmüş asal eksen bileşenleri çinsinden ifade edilmek suretiyle bölge
büyüklükleri ile ilgili dönüşümlerden kaçınılmıştır. Ayrıca denge denklemleri ve sonlu
eleman formulasyonu direk olarak uzay geometride belirlenen serbest cisim diyagramı ile elde
edilmiş, teget rijitlik matrisi sayısal olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda varyasyonel
büyüklükler ve bu büyüklüklerin sonlu dönme dönüşümleri ile ilgili oluşacak karmaşık
formülasyonlardan kaçınılmıştır. İncelenen örneklerde tek eleman performanslarının oldukça
iyi olduğu söylenebilir. Ayrıca eleman sayısı arttıkça elde edilen yakınsama oranları tatmin
edicidir.
Ek A. Yapışık eksen takımı
pi1 ve pi 2 elemanın uç koordinatları olmak üzere;

Li  pi 2  pi1
L  L12  L22  L22
mi  Li / L

(29)

i  1, 2,3

m1T  {m1 , m2 , m3 }
m T2  { m1m3 / B,  m2 m3 / B, B}
m 3T  {m2 / B,  m1 / B, 0}

(30)

B  1  m32

Ek B. Hareketli eksen takımı

1
Sx , S y , JB
BA
1
nT2 
sAS y  cJS x , cJS y  sAS x , cBA2C 2 
2 
BA C
1
n3T 
cAS y  sJS x , sJS y  cAS x ,  sBA2C 2 
2 
BA C
n1T 

(31)
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C  A1[(1  v32 )  m32 (1  v22 )  2 Bm3v2 ]0.5
S x  m1M  m2 v3
S y  m2 M  m1v3
M  B  m3v2
J  m3  Bv2

(32)

s  sin(v1 )
c  cos(v1 )
Ek C. Burulma ve eğilme eğrilikleri

1  A1v1
 2  A4C 1 (cAH  sG )

(33)

 3  A4C 1 ( sAH  cG )
H  m3 D  Bv3
G  B( F  v2)  m3 E
D  v3v2  v2 v3
E  v2 v2  v3v3

(34)

F  v32v2  v2 v3v3
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KONTROLLÜ EKSENEL GERİLME ALTINDA AKORT EDİLEBİLİR
NANOTEL ÇINLACIN ELEKTROMEKANİK TASARIMI
M. Yılmaz, M. N. Esfahani, B. E. Alaca
Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 34450, Sarıyer, İstanbul

ABSTRACT
Mechanical resonators have been used as frequency references displaying high sensitivity and
stability as a part of electronic circuits since the late 19th century. With the advances in micro
and subsequently in nano technologies, resonators have become smaller and lead to oscillators
working at beyond GHz frequencies. In this study, the oscillation of a double clamped
nanowire resonator under axial loading is studied and the use of axial loading as a tuning
technique is investigated. Nanowire resonators are modelled with mechanical equilibrium
principles and the frequency shifts that occur with axial loading is determined. In the next step
of this study, the mutual behavior of this nanowire resonator with actuator and sensor
electronics will be evaluated and a layout design for a successful oscillator will be
accomplished. The resulting design approach is thought to be a path forward for future
nanowire-based oscillators.
ÖZET
Mekanik çınlaçlar (rezonatörler), 19. yy’in sonundan itibaren elektrik devreleri ile
tümleştirilerek yüksek hassasiyet ve kararlılık gösteren frekans referansları olarak
kullanılagelmiştir. Mikro ve sonrasında nano teknolojiler sayesinde gittikçe küçülen çınlaç
boyutları, GHz ve üzerinde frekans değerlerinde çalışan salıngaçlar (osilatörler) ortaya
çıkarmıştır. Bu çalışmada, iki ucundan bağlı ankastre kiriş şeklindeki bir nanotel çınlacın
eksenel gerilmeler altındaki salınımları incelenerek gerilmenin akort tekniği olarak kullanımı
değerlendirilmiştir. Nanotel çınlaç sistemi öncelikle mekanik denge prensipleri çerçevesinde
modellenerek, eksenel kuvvet varlığında meydana gelen frekans kaymaları belirlenmiştir.
Çalışmanın bir sonraki basamağında bu nanotel çınlacın tümleştirildiği tahrik ve okuma
elektroniği ile ortak davranışı değerlendirilerek başarılı bir salıngaç için serim tasarımı
yapılacaktır. Ortaya çıkacak tasarım yaklaşımının nanotel tabanlı salıngaçlar konusunda yol
gösterici olacağı düşünülmektedir.
1. GİRİŞ
Nanomekanik çınlaçlar genellikle radyo frekansları seviyesinde doğal salınım davranışı
gösteren mekanik titreşim sistemleridir [1]. Mekanik çınlaç sistemlerinin kullanım
alanlarınınbaşında bant geçirici filtre bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılan çınlaç sistemleri
elektronik bir yonga içerisinde filtre görevi görerek sadece belirli frekanslardaki (doğal
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salınım frekanslarında) sinyallerin sistemden alınmasına imkan sağlar. Bu kullanımda, çınlaç
sistemi elektronik yonga ortamı ile bağlantılı olmalıdır [2]. Nanoteller, çınlaç mimarilerinde
yoğunlukla denenen yapıların başında gelmektedir.
İmalat teknolojilerinden kaynaklı kısıtlara bağlı olarak, çınlaçların üretimlerinden sonraki
salınım frekans değerleri, sistemin tasarımında hesap edilen salınım frekans değerlerinden
sapma gösterir. Bundan dolayı nanomekanik çınlaçların salınım frekanslarının daha sonradan
kontrol edilebilir olması (akort edilebilir olması) oldukça önemlidir [3]. Bu konuda yapılan
araştırmalar sonucunda geliştirilen akort yöntemleri iki temel kategoriye ayrılırlar:
 Kalıcı yapısal değişiklikler: (i) Çınlaç etkin kütlesinin kalıcı olarak değiştirilmesi
[4,5], (ii) çınlaç etkin boyutunun kalıcı olarak değiştirilmesi [6,7] veya (iii) çınlaç
malzeme özelliklerinin kalıcı olarak değiştirilmesi ile akort edilmeleridir [8].
 Geçici etkin değişiklikler: (i) Elektrostatik kuvvetlerden (eksenel [9,10] veya enine
[11]) faydalanılması, (ii) elektrotermal etkilerden faydalanılması [12,13], (iii) çınlaç
etkin kütlesinin değiştirilmesi [14] veya (iv) çınlaç etkin boyutunun değiştirilmesi ile
akord edilmeleridir [9,15].
Bu çalışmada, yukarıda belirtilen genel metotlara alternatif olarak, iki ucundan bağlı ankastre
kiriş şeklinde nanotel çınlaç yapısı üzerinde tek eksenli mekanik gerilme oluşturmak suretiyle
bir akort tekniği önerilmektedir. Çınlaç sistemi ve çalışma düzenine ait ölçüm düzeneği, Şekil
1’de görülmektedir. Bu sistemde uygulanan tek eksenli gerilme vasıtasıyla çınlaç salınım
frekansı kayarak, sistemin akort edilmesi sağlanmış olacaktır. Uygulanan akort gerilmesinin
frekans davranışı üzerindeki etkisi sembolik olarak Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Çınlaç sisteminin şematik gösterimi. DC potansiyel ile kutuplanan nanotel çınlaç, iki
elektrot arasına yerleştirilmiştir. Tahrik elektrodu ile salınıma sokulan nanotel çınlacın
hareketleri okuma elektrodu üzerinden bir ağ analizörü yardımıyla okunabilir.
Nanotel çınlacın geçireceği yer değiştirmelerin çok küçük olması sebebiyle tahrik ve özellikle
de okuma elektroniği çok önemli bir hale gelmektedir. Zira nm mertebesinde oluşan yer
değiştirmelerin dikkatli tasarlanmış bir çevirici (transduser) teknolojisi ile elektriksel sinyal
haline dönüştürülmesi gerekir. Salınım genliğinin okunabilir düzeyde olması için çınlaç
sisteminin mekanik tasarımın yanı sıra elektronik olarak eyleyiciye ait veriler de (Cf: Tahrik
elektrodundan kaynaklı parazitik kapasite değeri) tanımlanarak tasarlanmalıdır. Çınlaç
sistemi, elektronik olarak Şekil 3’te görüldüğü üzere RLC devre temelinde tasarlanır.
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Şekil 2. Tek eksenli gerilme etkisiyle (çekme veya basma etkileri) çınlacın doğal frekansında
meydana gelen kayma.
Eyleyicinin etkisiyle okuma sinyalinde meydana gelen iki uç durum Şekil 4’te
gösterilmektedir. Örneğin Şekil 4a’daki durumda Cf ile gösterilen parazitik etkinin baskın
olması, çınlanım esnasında oluşan nanotel hareketinin sinyale dönüşmesini engeller. Bunun
sonucunda sağlıklı bir frekans okuması yapılamaz. Şekil 4b’deki ise parazitik etkinin azalması
sonucunda harekete bağlı sinyalin artması sayesinde sağlıklı çınlanım okuması mümkün hale
gelmektedir.
Çınlaç sistemi

Sürücü eleman etkisi
Şekil 3. Çınlaç sisteminin elektronik karşılığı olan RLC devresi

Şekil 4. (a) Parazitik etkinin baskın olduğu ve dolayısıyla tespit edilmesi zor çınlaç sinyali, (b)
Harekete bağlı sinyalin baskın olduğu ve tespit edilmesi kolay çınlaç sinyali.
2. Çınlaç Sisteminin Mekanik Tasarımı
Çınlaç yapısının her iki ucundan sabitlenmiş ankastre kiriş şeklinde olması, sistemin
rijitliğinin artmasına ve bu nedenle de sistemin doğal salınım frekans değerlerinin daha
yüksek seviyelerde olmasına imkan sağlamaktadır. Mekanik bir çınlaçın doğal salınım
frekansı Denklem 1’de görüldüğü üzere yapının etkin kütlesi ve etkin rijitliğine bağlıdır [16].
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(1)
f0: Çınlacın doğal salınım frekansı , kr: Çınlacın mekanik rijitliği , mr: Çınlacın etkin kütlesi
Çınlaç içerisinde tek eksenli mekanik bir gerilme yaratılması için nanotel çınlaca ankastre
uçlarından biri üzerinden harici bir tahrik mekanizması yardımıyla tek eksenli yük tatbik
edilebilir. Çınlaç içerisinde bu şekilde oluşturulacak gerilmenin çınlaç doğal frekansında
meydana getireceği değişim, Bokaian tarafından çekme ve basma kuvvetlerine göre
incelenmiştir [17,18]. Bu çalışmanın ışığında, doğal frekansta meydana gelecek olan sapmayı
hesaplamakta kullanılabilecek bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan iki tanesi
Denklem 2 ve 3’te verilmiştir [19,20].
(2)

(3)
f: Eksenel kuvvet etkisi altındaki çınlacın akort edilmiş frekansı , γn: Mod yapısına bağlı olan
eksenel kuvvet katkısı , N: Çınlaca uygulanan eksenel kuvvet , L: Çınlacın etkin endüktansı ,
E: Nanotelin elastik modülü , I: Çınlacın eylemsizlik momenti , h: Çınlacın salınım
doğrultusundaki geometrik boyutu , ϵs: Eksenel kuvvet etkisiyle çınlaçta meydana gelen
uzama oranı
Yaklaşım formüllerinden ve geliştirilen mekanik modelden yararlanarak, belirli geometrilere
sahip nanotel çınlaç sistemlerinin doğal salınım frekansları ve eksenel gerilmeler varlığında
bu frekanslardan sapmalar tespit edilmiştir. Analitik olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın
yanısıra çınlaç sistemlerinin eksenel gerilmeler altındayken salınım frekanslarında meydana
gelen sapmalar sayısal olarak, sonlu elemanlar yöntemiyle tespit edilmiştir. Bu sonuçların
elde edildiği nanotel çınlaç sistemlerinden 2 tanesinin tasarım parametreleri Şekil 5 ve 6’da
verilmektedir.

Şekil 5. Nanotel çınlaç sistemine ait birinci mekanik tasarım.
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Şekil 6. Nanotel çınlaç sistemine ait ikinci mekanik tasarım.
Şematik olarak gösterilen bu sistemlere ait yapılan modelleme çalışmaları sonucunda elde
edilen frekans sapma sonuçları şekil 7 ve 8’de verilen grafikler ile verilmektedir. Bu grafikler
yardımıyla, nanotel çınlaç sisteminin frekansındaki sapmanın yaklaşım formüllerinde olduğu
gibi eksenel gerilmelerin karekök’üyle bağlantılı olduğu görülebilmektedir.
3. Çınlaç Sisteminin Elektronik Tasarımı
Yapılan bu çalışmada, iki ucundan ankastre bağlı nanotel çınlaç, elektronik olarak
tasarlanacaktır. Herhangi bir eksenel gerilmenin uygulanmadığı çınlaç sistemleri için
elektromekanik enerji dönüşümü Nguyen tarafından yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada,
mekanik özellikler olan etkin kütle, yay rijitliği ve sönümlenme değerleri sırasıyla endüktans,
kapasite ve direnç ile aşağıdaki gibi ilişkilendirilmiştir [2].
(4)
Lx : Çınlaç kütlesinin elektronik karşılığı olarak endüktans değeri , mre: Çınlacın etkin kütlesi ,
φe2: Mekanik enerjiden elektronik enerjiye dönüşüm katsayısı , Cx: Çınlaç rijitliğinin
elektronik karşılığı olarak kapasite değeri , kre: Çınlacın etkin rijitliği , Rx: Çınlaç
sönümlenmesinin elektronik karşılığı olarak direnç değeri , Q: Çınlacın içerisinde bulunduğu
çevresel koşullara ait kalite çarpanı , cre: Çınlacın mekanik sönümlenmesi
Yapılan bu çalışmanın asıl çıktısını oluşturan bu kısımda, eksenel gerilmelerin etkisiyle iki
ucundan ankastre kiriş şeklinde bağlı nanotel çınlaçların salınım mod yapılarında meydana
gelen değişimlerin, sistemin etkin kütle ve etkin rijitliğine olan etkisinin, elektromekanik
dönüşüm katsayısını nasıl değiştirdiği belirlenmiş ve buna göre çınlaç sistemlerine ait etkin
endüktans, etkin kapasite ve etkin direnç değerleri tespit edilmiştir.
Yapılan modelin doğruluğu, SPICE elektronik devre analiz programı ve teorik frekans
sapması göz önüne alınarak teyit edilmiştir.
Çınlaç sisteminin elektromekanik tasarımı genel hatlarıyla toparlanacak olursa, sistemin
eksenel gerilmeler varlığında gerçekleştirilen mekanik tasarımıyla çınlacın yer değiştirme
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Şekil 7. Birinci mekanik tasarım nanotel çınlaç için salınım frekansının uygulanan eksenel
çekme kuvvetiyle değişimi.

Şekil 8. İkinci mekanik tasarım nanotel çınlaç için salınım frekansının uygulanan eksenel
çekme kuvvetiyle değişimi.
denklemleri ve salınım mod yapıları elde edilmektedir. Elde edilen mod yapıları kullanılarak
çınlacın eksenel kuvvet sonucunda elde edilen etkin kütlesi tespit edilmektedir. Mekanik
nanotel sisteminin toplam rijitliği, mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşmaktadır.
Elektronik bileşenin hesaplanmasında sistemin tahrik elektroduna olan etkin uzaklığı
kullanılmaktadır. Mekanik rijitlik ise, eksenel gerilmelerin hesaba katılmasıyla tekrar
modellenir. Bütün bu işlemlerden sonra sisteme ait elektromekanik dönüşüm katsayısı tespit
edilir.
Aşağıda verilen Tablo 1’de farklı eksenel gerilmeler için birinci mekanik çınlaç tasarımının
elektronik karşılığı verilmektedir.
Geometrik tasarımın bir parçası olan nanotel çınlaç ve elektrot arası mesafenin RLC
değerlerine olan etkisi Tablo 2’de görülebilmektedir. Bu veriler nanotel ve elektrot arası
uzaklığın 200 nm’den 50 nm’ye indirilmesiyle elde edilmiştir ve SPICE analizleri vasıtasıyla
sisteme olan etkileri tam olarak görülebilmektedir.
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Tablo 1. Birinci mekanik tasarıma ait sistemin farklı eksenel gerilmeler altındaki elektronik
parametre karşılığı.
Eksenel Gerilmeler

R (Ω)

L (H)

C (F)

0 Pa

1.35627e+008

1106.28

6.01415e-022

50 Mpa

1.40049e+008

1100.28

5.60972e-022

100 Mpa

1.44107e+008

1093.46

5.26537e-022

500 Mpa

1.66698e+008

1022.63

3.6801e-022

1 Gpa

1.80446e+008

927.932

2.84985e-022

Tablo 2. Birinci mekanik tasarıma ait sistemin farklı nanotel – elektrot açıklıkları altındaki
elektronik parametre karşılığı.
Elektrot Çınlaç Açıklığı

R (Ω)

L (H)

C (F)

50 nm (1GPa Gerilme)

6.86931e+005

3.55114

7.5256e-020

200 nm (1 GPa Gerilme)

1.80446e+008

927.932

2.84985e-022

50 nm (100 MPa Gerilme)

5.47273e+005

4.1997

1.4022e-019

200 nm (100 MPa Gerilme)

1.44107e+008

1093.46

5.26537e-022

Elde edilen R, L, C değerleri SPICE ortamında tasarlanan devreye tanımlanırsa, çınlaç
sisteminin salınım frekansı tespit edilebilir. R, L, C değerleri, sadece çınlaç sistemini
modellemektedir. Sistemin tamamının modellenmesi sonucunda ise, nanotel çınlaç
sisteminden alınabilecek sinyal seviyesi tespit edilerek tasarımın uygulanabilir olup olmadığı
tespit edilebilir. Bunun gerçekleştirilmesi için çınlaç sisteminin çevresinde bulunan etkin
kapasitelerin sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Çınlaç sisteminin çalışma ortamının
şematik gösterimi Şekil 9’daki gibidir. Çalışma koşulu altındayken sistem üzerinde AC ve DC
gerilimi iletmek üzere ve okuma elektrodundan sinyal almak üzere 3 adet sonda bulunacaktır.
Sistemde bulunan diğer etkin kapasite değerleri aşağıdaki gibidir; (Elektrotlar birbirinin
aynısıdır)
 Nanotel çınlaç ve tahrik elektrodu arasında, AC sinyalin çınlaca iletilmesinden önce
etkin olan {Cgate_1} kapasitesi
 Nanotel çınlaç ve okuma elektrodu arasında, salınım sinyalinin elektroda
iletilmesinden önce etkin olan {Cgate_2} kapasitesi
 Çınlaç hariç tüm sistem elemanlarının (Tahrik elektrodu, okuma elektrodu ve problar)
{Cfeed} kapasitesi
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Şekil 9. Nanotel çınlaç sisteminin çalışma ortamının şematik gösterimi.
Sisteme ait elektronik devre tasarımı Şekil 10’da gösterilmektedir.

Şekil 10. Nanotel çınlaç sisteminin çevre elemanlarının varlığındaki eşlenik devresi.
1 GPa eksenel çekme gerilmesinin uygulandığı Şekil 5’te görülen 50 nm x 50 nm x 1500 nm
geometrisine sahip çınlaç sisteminin SPICE çıktısı, nanotel – elektrot arası uzaklığın 50 nm ve
200 nm olması durumunda Şekil 11’de verilmektedir.

Şekil 11. Nanotel – Elektrot açıklığının sinyal seviyesine ve okuma frekansına olan etkisi.
Sinyal seviyesi belirli bir değerin üzerinde olmalıdır ki sistemde okuma gerçekleştirilebilsin.
Bu nedenle sisteme ait sinyal hat gürültülerinin sinyal seviyesine etkiside incelenmelidir.
Sinyal hat gürültüleri, sistemde bulunan çevresel kapasite olan {Cfeed}’e dahil olmaktadır.
Nümerik olarak 2 farklı sonda yerleşimi modellenmiş ve çevresel kapasite değerleri tespit
edilmiştir. Bu değerler Tablo 3’te verilmektedir.

715
XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi

Yılmaz, Esfahani ve Alaca

Tablo 3. Sonda tasarımının çevresel kapasiteye olan etkisi.
Cfeed (F)
Sonda tasarımı 1 (Sondalar arası 2 μm)

~ 7.6e-017

Sonda tasarımı 2 (Sondalar arası >15 μm)

~ 2e-018

Elde edilen bu değerlerin SPICE çalışması gerçekleştirildiğinde Şekil 12’deki sonuç elde
edilmektedir. Sisteme ait frekans değerinde bir değişiklik söz konusu değilken, sistemin sinyal
seviyesinde oldukça ciddi bir değişim gözlemlenmektedir.

Şekil 12. Çevresel kapasite değerinin sinyal seviyesine olan etkisi.
4. SONUÇ
Yapılan çalışmada, iki ucundan bağlı ankastre kiriş şeklindeki nanotel çınlaç sistemlerinin
salınım frekanslarının eksenel gerilmeler ile akort edilebilmesi için mekanik ve elektronik
sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Üretimden kaynaklı olarak çınlaç sisteminde meydana
gelen veya kontrollü olarak sisteme uygulanan eksenel gerilmelerin elektonik yongaya
bütünleşik olarak çalışacak olan nanotel çınlaç sistemlerinin sinyal seviyelerine olan etkisinin
üretimden önce bilinmesi ve nanotel çınlaç tasarımın bu prensiplerle yapılması
öngörülmektedir.
5. TEŞEKKÜRLER
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HOMOJEN OLMAYAN (FGM) KÜRESEL BASINÇLI KAPLARDA
İNHOMOJENLİK PARAMETRESİNİN ETKİSİ
O. Yontar, U. Çelik ve İ. Keleş
Makine Mühendisliği Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 55139 Samsun
ABSTRACT
Using the infinitesimal theory of elasticity, power series solutions for stresses and
displacements in functionally-graded spherical vessels subjected to internal pressure alone are
obtained. The material properties are assumed to be isotropic with exponentially-varying
elastic modulus through the thickness and the Poisson’s ratio is assumed constant. Stress
distributions depending on an inhomogeneity constant are calculated and presented in the
form of graphs. The inhomogeneity constant which includes continuously varying volume
fraction of the constituents is empirically determined. The values used in this study are
arbitrarily chosen to demonstrate the effect of inhomogeneity on stress distribution.
ÖZET
Bu çalışmada sonsuz küçük elastisite teorisi kullanılarak, yalnızca iç basınca maruz kalan
fonksiyonel dereceli küresel kaplarda meydana gelen gerilmeler ve şekil değiştirmeler için
kuvvet serileri ile çözüm yapılmıştır. Malzeme özelliklerinin izotropik olduğu, elastiklik
modülünün kalınlık boyunca üstel olarak değiştiği ve Poisson oranının sabit kaldığı kabul
edilmiştir. Gerilme dağılımlarının inhomojenlik parametresine bağlı olarak değişimi
hesaplanmış ve grafikler ile sunulmuştur. Bileşenlerin sürekli değişen hacim fraksiyonu içeren
homojensizlik sabiti ampirik olarak belirlenir. Bu çalışmada kullanılan değerler
inhomojenliğin gerilme dağılımı üzerindeki etkisini göstermek için keyfi olarak seçilmiştir
1.GİRİŞ
Son yıllarda yapısal bileşenler olarak Fonksiyonel Dereceli Malzemelerin (standart
terminoloji ile FGM) kullanımı çok yaygınlaşmıştır. FGM ler mikroskobik ölçüde homojen
olmayan (inhomojen) ve mekanik özellikleri bir yüzeyinden diğerine doğru sürekli ya da
yumuşak biçimde değişim gösteren kompozit malzemelerdir. Bu sürekli değişim FGM lerdeki
gradyan özelliklere neden olmaktadır. Bu malzemeler genel olarak seramik ve metal
karışımından ya da farklı malzemelerin kombinasyonlarından oluşmaktadır [1]. FGM
konsepti ilk olarak 1984 yılında bir grup malzeme bilimci tarafından Japonya’da; uçaklar,
uzay araçları ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek çok yüksek termal
dirence sahip malzemeler olarak ortaya çıkmıştır [2]. Bu malzemeler daha çok ısı kalkanı
şeklinde kullanımları ile dikkat çekmiştir. FGM ler, istenilen termomekanik özelliklerin
kazandırılabilme kabiliyeti ile çok büyük bir uygulama potansiyeline sahiptir [3]. Termal
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bariyer olarak kullanılmanın yanı sıra, potansiyel uygulamalarının bir kısmı da birbirinden
farklı malzemeleri birleştirmek için FGM leri arayüzlerde kullanarak bağlanma mukavemetini
arttırmak ve artık gerilmeleri azaltmaktır; dişliler, rulmanlı yataklar ve takımlarda ise
aşınmaya karşı dirençli tabakalar oluşturmaktır [4]. FGM yapılara ilişkin çalışmalar genel
olarak termal gerilme ve deformasyon analizleridir [5-8]. İnhomojen ortamlar içeren katı
cisimler mekaniği spesifik sınır değer problemleri için genel çözümler üretmek her zaman zor
olmuştur. Bu zorluk yüzünden, inhomojen katılar mekaniğinde kullanılan bütün işlemlerde
malzemenin inhomojenliği basit bir fonksiyonla tanımlanmaktadır. Örneğin, Kassir ile
Chauprasert [9] ve Kassir [10] tarafından ele alınan orta düzlemdeki elastisite problemlerinde
Poisson oranı  sabit, kayma modülü ise derinliğin bir üstel fonksiyonu olarak, μ(y) = μ0ym
şeklinde tanımlanmıştır. Bert ile Niedenfuhr [11], Reddy ile Srinath [12] ve Gurushankar
[13]da yoğunluğu ve rijitliği aynı şekilde üstel biçimde modellemiştir. Loy ve ark. [14]
paslanmaz çelik ve nikel gradyenli basit mesnetlenmiş silindirik kabukların titreşimini
Love’ın teorisi ve Rayleigh-Ritz metodunu kullanarak incelemiştir. Tütüncü ve Öztürk [15]
Poisson oranı sabit, elastiklik modülü ise değişken olan malzemelerin açısal simetrik
yapılardaki gerilme dağılımını incelemiştir. Onlar iç basınca maruz fonksiyonel dereceli
silindirik ve küresel kaplar için gerilme ve yer değiştirmeye ait kapalı form sonuçlar elde
etmiştirler. Radyal koordinatın artan pozitif üstel değerlerine karşın oluşan gerilme
genliklerinin azaldığını gösteren benzer bir çalışma da Horgan ve Chan [16] tarafından
yayımlanmıştır. Chen ve Lin [17] FGM in özelliklerinin üstel fonksiyon formunda değiştiğini
kabul etmiş ve FGM lerden yapılmış kalın cidarlı silindir ve küresel basınçlı kaplar elastik
analizler yapmışlardır. Argeso ve Eraslan [18]silindir ve tüplerin termo-elastik tepkilerini
malzemenin Poisson oranı, elastisite modülü, akma gerilmesi, termal iletkenlik ve termal
genleşme katsayısı gibi özelliklerinin farklı olduğu durumlar için incelemiştir. FGM
plakaların üç boyutlu çözümleri Reddy ve Chang [19] tarafından transfer matris metodu
kullanılarak nümerik olarak elde edilmiştir. Lim ve He [20] ise piezoelektrik plakaların
gerilme analizinde fonksiyonel dereceli değişen piezoelektrik özellikler için kesin çözüm
yapmıştır. Piezoelektrik FGM plakalar üzerine benzer çalışmalar Liew ve arkadaşları[21,22]
tarafından da gerçekleştirilmiştir. Bu tür plakalarda Lim ve arkadaşları tarafından [23] transfer
matris metodu ve asimptotik açılım metodu birleştirilerek serbest titreşim analizleri
yapılmıştır. Ng ve arkadaşları [24] FGM plakalarda stabil olmayan bölgeleri belirlemek için
parametrik rezonansı Hamilton yöntemi ve Bolotin metodu kullanarak incelemiştir. Bu
çalışmanın amacı, iç basınca maruz kalın cidarlı kürelerdeki gerilme ve yer değiştirme
sonuçlarını elde etmektir. Malzeme, kalınlığı doğrultusunda elastiklik modülü
E (r )  E 0 e  r fonksiyonu ile üssel olarak değişen, izotropik olduğu kabul edilen malzeme için
geçerli denklemin “nümerik çözümü” olmamakla beraber, bu denklem yalnızca uzun
işlemlerle Frobenius metodu kullanarak kuvvet serileri ile elde edilebilmektedir. Fonksiyonel
bağımlılık hem elastiklik modülü hem de Poisson oranı için ele alındığında nümerik ve
karışıklık teknikleri kullanılarak basit ve çözülebilir bir sonuç ortaya çıkarılamamaktadır.
Çözümü basitleştirmek adına Poisson oranının gerilme üzerindeki önemsenmeyecek
derecedeki etkisi göz ardı edilmiş ve kalınlık doğrultusunda sabit bir Poisson oranı  kabul
edilmiştir. Horgan ile Chan, Chen ile Erdoğan ve Erdogan’ın çalışmalarında da olduğu gibi bu
tür yaklaşımların yapıldığı birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Bu çalışmada
inhomojenliğin gerilme dağılımına etkisini göstermek için çeşitli keyfi  değerleri
kullanılmıştır ve bu keyfi değerler herhangi bir gerçek malzemeyi temsil etmemektedir.
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2. PROBLEMİN MATEMATİKSEL FORMÜLASYONU
Kalın cidarlı küresel basınçlı kaplarda gerilme dağılımı hesaplanacaktır. İzotropik
malzemenin elastik modülünün

E (r )  E 0 e r

(1)

fonksiyonu ile değiştiği kabul edilmektedir. Şekil değiştirme – yer değiştirme denklemleri ve
esas denklemler

r 

du
dr

   

(2a)
u
r

(2b)

 r   r     0

(2c)

 r  C11  r  C12    C12  

(3a)

      C12  r  C11    C12  

(3b)

şeklinde ifade edilir. Burada 0 Poisson oranı olmakla birlikte,
0 r
C11  C11
e (

E 0 (1  v 0 )
E0 v0
0 r
) e r ve C12  C12
e (
) e r
(1  v 0 ) (1  2v 0 )
(1  v 0 ) (1  2v 0 )

şeklindedir.
Denge denklemi

d r 2 ( r    )

0
dr
r

(4)

ve yukarıda verilen elastik sabitler, (1) ve (3) kullanılarak radyal deplasman denklemi
aşağıdaki hali alır.

r 2 u   r ( r  2)u   (2r  2)u  0
Burada  

(5)


C12
 0 ’dır.
C11 1   0

(5) numaralı denklem


u (r )   a k r k  s

(6)

k 0

formunda Frobenius Metodu ile çözülebilir. (5) numaralı denklemde yerine yerleştirilirse;
ak 

( k  s  1)  2
 a k 1
( k  s  2)(k  s  1)

(7)

tekrarlama ifadesi elde edilir ve ( s  1)( s  2)  0 karakteristik denklemini verir. Karakteristik
denklemin kökleri ( s1  1, s2  2 ) olup, çözüm (6) numaralı denklemdeki gibidir. (7)
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numaralı denklemin k = 1, 2, 3,… değerleri ile açılımı a k katsayısını a 0 ve Gamma
fonksiyonuna bağlı olarak

(1) k (3  s) 2 (k  s  2 )
ak 
 a0 .
( s  2 )(k  s)(k  3  s)(1  s )(2  s) s

(8)

şeklinde verir. İlk kök olan s = 1 için sıfır olmayan keyfi sabit a 0  1 alınırsa tekrarlama
bağıntısı

ak 

6 (1) k ( k  1  2 ) k

k!(k  3)!(1  2 )

(9)

formunu alır. Burada bir k tamsayısı için (k  1)  k! özelliği kullanılmıştır. İlk çözüm,


u1   a k r k 1

(10)

k 0

olarak verilmiştir. s  2 için ise ikinci çözüm,




u 2   ( s  2)a k ( s )r k  s
k 0


d

k 2
log
r

 ( s  2)a k ( s) r

s  2
 s  2
k  0  ds



(11)

formunda olacaktır. İlk olarak logaritmik çarpan,



( s  2)( 1) k  (3  s ) 2  ( k  s  2 )
 a0  
 k r k s 
k 0
k  0   ( s  2 )  ( k  s ) ( k  3  s )(1  s )( s  2) s
s  2
 s  2
k
k 3


a
a
( 1)  ( k  2  2 )
( 1)  ( k  1  2 ) k k 1
 0
 k r k 2  0  3 
 r
2 k 0  ( 2  2) ( k  2) ( k  1)
2
k  0  ( 2  2) k !( k  3)!
(12)


 ( s  2)a

ks
k ( s)r



şeklinde açılmıştır. Burada (0)   ve (1)   olduğu için toplama işlemine k = 2’den
başlanıldığına dikkat edilmelidir. Son formu elde etmek için indislerin k  k  2 ’ye
değişmesi gerekmektedir.
Denklem (11)’deki ikinci terimi açmak için aşağıdaki bağıntılar kullanılmalıdır;


(1) k (3  s ) 2 ( k  s  2 )
log( s  2) a k   log 
 k a0 
  ( s  2 ) (k  s )( k  3  s )(1  s ) s

k
k
 log ( 1)  a 0  2 log  (3  s )  log  ( k  s  2 )





(13)

 log  ( s  2 )  log (k  s )  log ( k  3  s )  log( s  1)  log s

Türevi basitleştirmek için terimin logaritması alınmıştır. Türev alınarak ve Psi(Digamma)
d
 ( z )
fonksiyonu  ( z )  log ( z ) 
şeklinde tanımlanarak (8) numaralı denklem elde
dz
( z )
edilir:

(1) k (k  2  2 )
k
2 (2  2)(k  2)(k  1)

(s  2)ak ( s)s 2  a0

(14)
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Burada da (0)   ve (1)   olduğu için, indisler Denklem 12’deki gibi düzenlenmiştir.
Denklem 11’deki ikinci terimin son hali


d

  ds (s  2)a
k 0

k


( s) r k 2
 s  2

(1) k 3 (k  1  2 ) k k 1
 r (1  2 (1)   (2  2)   (k  1  2 )
a0 3 

  (2  2)k!(k  3)!
2
k 0
  (k  1)   (k  4))

(15)

olmaktadır. Böylece ikinci çözüm elde edilir ve bu çözüm




u 2   bk r k 1 log r   bk c k r k 1
k 0

(16)

k 0

şeklindedir. Yukarıdaki ifadede a 0 keyfi bir sabit olduğu için a 0  3 terimi 1 olarak kabul
edilmiştir. Katsayılar açık bir şekilde aşağıdaki gibi verilmiştir.

bk 

(1) k 3 (k  1  2 ) k

2k!(k  3)!(2  2)

ck  (1  2 (1)  (2  2)   (k  1  2 )  (k  1)  (k  4))
Sonuç olarak, Denklem 5’in tam çözümü






u ( r )  A1u1  A2 u 2  A1 ( a k r k 1 )  A2 ( bk r k 1 log r   bk c k r k 1 )
k 0

k 0

(17)

k 0

şeklinde olmaktadır. Burada A1 ve A2 sabitleri, r = Ri ‘de  r   P ve r = Ro ‘de  r  0 sınır
şartları kullanılarak elde edilir ve

A1 

C 2 D1
C 2 B1  C1 B2

(18)

A2 

C1 D1
C1 B2  C 2 B1

(19)

olarak bulunur. Buradaki diğer sabitler ise


C1   (k  1  2 )a k R0
k 0


C 2   bk (1  (k  1  2 )(c k  log R0 )) R0
k 0


B1   (k  1  2 )a k Ri
k 0


B2   bk (1  (k  1  2 )(c k  log Ri )) Ri
k 0
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D1  

P0
C e Ri
0
11

0
ve C11  (

E0 (1  v0 )
)
(1  v0 ) (1  2v0 )

şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca gerilmeler de standart Hooke kanunu ile hesaplanabilir.
3. NÜMERİK UYGULAMALAR
U *  C110 u r ,  r ,  
sonuçları, birim iç basınç ile   0.3, Ri  0.6, R0  1.0 ve
  1,2,3. değerleri için çizilen grafiklerle Şekil 1-3’te gösterilmiştir. Şekil 1 birim iç basınç
altındaki çeşitli  değerlerine sahip FGM küre için deplasmanları göstermektedir. FGM küre
için inhomojenlik parametresi () azaldıkça oluşan deplasman değeri artmaktadır.

Şekil 1. FGM kürede kalınlık boyunca radyal deplasman dağılımı
Şekil 2 birim iç basınç altındaki çeşitli  değerlerine sahip FGM küre için radyal gerilmeleri
göstermektedir. FGM küre için inhomojenlik parametresi () arttıkça radyal gerilme
değerinin azaldığı görülmektedir. Şekil 3 birim iç basınç altındaki çeşitli  değerlerine sahip
FGM küre için teğetsel gerilmeleri göstermektedir.  > 1 olduğu durumda yarıçap arttıkça
teğetsel gerilme artarken,  < 1 olduğu durumda teğetsel gerilmenin azaldığı görülmektedir.

Şekil 2. FGM kürede kalınlık
boyunca radyal gerilme
dağılımı
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Şekil 3. FGM kürede kalınlık boyunca teğetsel gerilme dağılımı
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmanın amacı nümerik sonuçlardan çok, ileriki çalışmalarda kullanılabilecek olan
çözülebilir sonuçlar elde etmektir. İzotropik FGM küresel basınçlı kaplar için sonsuz küçük
elastisite teorisi kullanılarak gerilme ve deplasman çözümleri elde edilmiştir. Malzeme
özelliğinin radyal doğrultuda elastik modülünün eksponansiyel değiştiği kabul edilmiştir.
Kuvvet serilerinde yirmi terim kullanılarak beş basamaklı hassasiyete ulaşılmıştır. Literatürde
elastik özellikleri basit üstel form ile değişen FGM küreler ayrıntılı bir şekilde incelenmesine
rağmen eksponansiyel değişen özelliklere ilişkin çok az sayıda çalışma vardır. Sonuçlar,
pozitif değerli bir inhomojenlik sabitinin gerilme ve deplasman üzerinde büyük bir etkisi
olduğunu göstermiştir. Gerilim dağılımı kontrolü için, tasarım amacı ile bakıldığında,
inhomojenlik parametresi kullanışlı bir tasarım parametresidir.
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